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TÍTULO: Curcuma longa L. (açafrão-da-terra, Zingiberaceae) não altera o curso da doença na 

síndrome nefrótica idiopática da infância: um ensaio clínico randomizado 

 

RESUMO 

Introdução: A busca por novas terapias no tratamento da síndrome nefrótica idiopática da 

infância (SNII), com menos efeitos colaterais que a terapia padrão com corticosteroides, é um 

desafio que pode ter novas frentes abertas com o uso Curcuma longa L. (Zingiberaceae), devido 

seu efeito anti-inflamatório. 

Métodos: Ensaio clínico de alocação aleatória, duplo cego, controlado por placebo, fase IV, 

com pacientes de um único centro universitário de nefrologia infantil, com diagnóstico de SNII, 

entre um e 18 anos de idade, comparando o grupo que recebeu extrato hidroetanólico de C. 

longa por 6 a 12 meses em relação ao placebo. O desfecho primário foi a mudança de 

comportamento da doença em relação à dose de corticosteroides. 

Resultados: Entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 foram recrutados 44 pacientes, 

randomizados 40 e analisados 27 (15 C. longa, 12 placebo) em análise intention-to-treat. Não 

houve efeitos colaterais graves. Não houve diferença entre os grupos C. longa e placebo na 

análise estatística em relação à mudança de comportamento da doença (p: 0,67), à quantidade 

de recidivas (RRa 0,70; IC95% 0,13; 3,70) e recaídas (recidivas não completas) (RRa 38,38; 

IC95% 1,26; 1170,22), e à dose de corticosteroide acumulada (p: 0,47). 

Discussão: Não houve diferença entre os pacientes do grupo Curcuma longa em relação ao 

grupo placebo no tratamento da SNII. 

 

Descritores: síndrome nefrótica, pediatria, corticosteroides, açafrão, fitoterapia. 

Registro ensaio clínico: ReBEC TRIAL: RBR-9FJFNH 

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)  
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TITLE: Curcuma longa L. (turmeric, Zingiberaceae) does not change disease course of 

childhood idiopathic nephrotic syndrome: a randomized clinical trial 

 

ABSTRACT 

Introduction: The search for new therapies for the treatment of childhood idiopathic nephrotic 

syndrome (CINS), with fewer side effects than the standard treatment with corticosteroids, is a 

challenge that may be overcome with the use of Curcuma longa L. (Zingiberaceae), due to its 

anti-inflammatory effect. 

Methods: This is a double-blind, placebo-controlled, phase IV, randomized clinical trial, with 

patients from a single university pediatric nephrology center, diagnosed with CINS, from one 

to 18 years old, comparing the group that received hydroethanolic extract of C. longa for 6 to 

12 months, to placebo. The primary outcome was the change in behavior regarding steroids 

dose.  

Results: Between February 2018 and January 2019, 44 patients were recruited, 40 were 

randomized and 27 were analyzed (15 C. longa, 12 placebo) in an intention-to-treat analysis. 

There were no serious adverse events. There was no difference between C. longa and placebo 

in the statistical analysis regarding the change in disease behavior (p: 0.67), in the number of 

relapses (aRR 0.70, 95% CI 0.13, 3.70) and partial relapses (aRR 38.38, 95% CI 1.26, 1170.22) 

and accumulated corticosteroid dose (p: 0.47). 

Discussion: There was no difference between the subjects of the Curcuma longa group in 

relation to the placebo group in the treatment of CINS. 

 

Keywords: nephrotic syndrome, pediatrics, corticosteroids, turmeric, herbal medicine. 

Trial registration: ReBEC TRIAL: RBR-9FJFNH 

Funding: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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1 INTRODUÇÃO 

Síndrome nefrótica (SN) é caracterizada por perda maciça de proteína plasmática na 

urina, hipoalbuminemia e edema, além de hiperlipidemia. Pode ser classificada como 

secundária (causada por alguma doença), ou idiopática (primária) c A síndrome nefrótica 

idiopática da infância (SNII) é a doença glomerular mais prevalente em pediatria. Geralmente 

tem início entre um e onze anos de idade, sendo o pico de incidência aos dois anos. Cerca de 

80% dos casos são diagnosticados em menores de seis anos de idade (Ministério da Saúde, 

2012). A incidência média é de 4,7 casos por 100.000 crianças, com variação entre regiões e 

diferentes etnias, podendo chegar até 16,9 casos por 100.000 em crianças de origem asiática. 

(Noone, Iijima, & Parekh, 2018). 

A terapia medicamentosa com corticosteroides é o tratamento de primeira linha para 

SNII, levando à remissão em até 90% dos casos. A maioria dos pacientes com SNII terá 

recidivas da doença e fará uso recorrente de corticosteroides, ficando sujeita a seus efeitos 

colaterais (Deschênes, Dossier, & Hogan, 2019). O entendimento do mecanismo 

fisiopatológico desta doença tem avançado de forma constante, porém não acompanhado por 

avanços no tratamento, que continua praticamente o mesmo há décadas. A maioria dos 

pacientes que respondem à corticoterapia evolui para a cura antes da puberdade. Entretanto, 

cerca de 50-60% destes pacientes terão recidivas da doença durante sua evolução e serão 

classificados como SN corticosteroide-dependentes (SNCD) ou recidivantes-frequentes 

(SNRF). Apesar do grande número de recidivas, apenas 5% das crianças com SN 

corticosteroide-sensível (SNCS) evoluirão para doença renal crônica (DRC) terminal (Kidney 

Disease Improving Global Outcomes, 2012)(Noone et al., 2018). 

Devido ao uso recorrente de corticosteroides, pacientes com SNCD e SNRF estão sob 

maior risco de efeitos colaterais, incluindo: sobrepeso ou obesidade, atraso de crescimento, 

catarata, glaucoma, estrias cutâneas, hiperglicemia, dislipidemia, hipertensão arterial, 
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distúrbios comportamentais, gastrite, desmineralização óssea, fraturas patológicas, e supressão 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) com risco de choque adrenal (Ministério da Saúde, 

2012; Schijvens, ter Heine, de Wildt, & Schreuder, 2019). 

Agentes imunossupressores e imunomoduladores (ciclofosfamida, clorambucil, 

tacrolimo, ciclosporina, levamisole, micofenolato, rituximabe) são utilizados em pacientes com 

SNCD e SNRF com o intuito de reduzir a duração ou as doses da terapia com corticosteroide 

e, portanto, os efeitos adversos. Esses medicamentos são classificados como “poupadores de 

corticosteroides”, porém, além do custo elevado, também possuem efeitos colaterais 

importantes, alguns irreversíveis, dentre os quais incluem-se nefrotoxicidade causada pelos 

inibidores de calcineurina, infertilidade e risco de neoplasia causados pela ciclofosfamida e 

clorambucil (Kidney Disease Improving Global Outcomes, 2012). Por tudo isto, tornam-se 

necessárias pesquisas em busca de novos tratamentos, em substituição ou como adjuvantes, 

para SNII. 

Curcuma longa L. (Zingiberaceae), ou açafrão-da-terra, é uma planta da família 

do gengibre, de origem asiática (Índia e Indonésia). Diversos estudos demonstram que C. longa 

possui efeitos anti-inflamatório, anti-proteinúrico, antitrombótico, antioxidante e 

antimicrobiano (ANVISA, 2015). Ensaios experimentais com C. longa sugerem ação 

nefroprotetora contra nefrotoxicidade induzida por gentamicina, cisplatina e doxorrubicina 

(AboRaya, 2013)(Mohamad et al., 2009)(Venkatesan, Punithavathi, & Arumugam, 2000). 

Nosso grupo demonstrou, experimentalmente, em modelo de nefropatia induzida por 

doxorrubicina, que C. longa apresentou atividade anti-inflamatória renal, atenuando a lesão 

glomerular e tubular causada pela doxorrubicina (Russo et al., 2018). 

É possível que o efeito anti-inflamatório de C. longa também possa estar presentes em 

pacientes com SNII. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar, em crianças portadoras de 

SNII, a resposta da utilização de C. longa como terapia adjuvante ao tratamento padrão com 
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corticosteroide, comparada ao placebo, no comportamento evolutivo da doença, após 12 meses 

de tratamento. 

 

2 PACIENTES E MÉTODOS  

Trata-se de ensaio clínico de alocação aleatória, duplo cego, controlado por placebo, 

fase IV. O estudo foi cadastrado na base de dados do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBEC):  TRIAL: RBR-9FJFNH (http://www.ensaiosclinicos.gov.br).  Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP (Número do parecer: 2.600.628 

/ CAAE: 67394017.3.0000.5440). Foi obtido termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) por assinatura dos pais ou responsáveis, além de assinatura de termo de assentimento 

por parte dos pacientes alfabetizados. Este trabalho foi planejado de acordo com as 

recomendações do Consolidated Standards Of Reporting Trials (CONSORT) statement, 

adaptado para medicamentos fitoterápicos (Gagnier et al., 2006). 

Foram elegíveis todos os pacientes com SNII acompanhados no ambulatório de 

nefrologia infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (HC FMRP-USP). Foram incluídos no estudo 

todos os pacientes entre um e 18 anos de idade, cujos pais ou responsáveis legais autorizassem 

a participação mediante assinatura de TCLE. Foram excluídos os pacientes com SN não pura 

(hipertensão arterial mantida, hematúria macroscópica, idade de abertura fora da faixa etária de 

lesão glomerular mínima) ou secundária (ex: doença de Berger, lúpus eritematoso sistêmico, 

doenças infecciosas ou neoplásicas). 

 

2.1 Preparo do medicamento 

C. longa foi cultivada com autorização do governo brasileiro na instituição Farmácia da 

Natureza, localizada em Jurucê, Jardinópolis, São Paulo, Brasil (latitude 21˚4’33’’ sul, 
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longitude 47˚44’48’’ oeste). As plantas foram coletadas às 9 horas da manhã, e uma exsicata 

da espécie foi depositada no Herbário da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), sob o 

número HPMU-3215. Foram coletados os rizomas das plantas, lavados, e o excesso de água foi 

removido com folhas de papel. A seguir, os rizomas foram fatiados e secos em estufa de ar 

circulante a 45˚C por 48 horas. Depois os rizomas secos foram triturados em moinho de facas 

até a granulometria de 40 mesh. O pó resultante é a droga vegetal. 

O extrato hidroetanólico (i.e., tintura) foi preparado adicionando-se 100 g da droga 

vegetal a 1 L de etanol 70% (solução aquosa v/v), deixando-se em maceração por 10 dias, 

agitando-se diariamente. Depois o extrato foi filtrado em papel de filtro e envasado em frascos 

de vidro âmbar. O extrato hidroetanólico foi preparado na Farmácia da Natureza, sob 

responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Ana Maria Soares Pereira. As análises utilizando cromatógrafo 

líquido de ultra eficiência com detector de arranjo de diodos e de massas (CLUE-EM) foram 

realizadas no Departamento de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, com a 

colaboração do Dr. Eduardo José Crevelin. 

Controle de qualidade: 

A quantidade de curcumina no extrato hidroetanólico foi determinada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), no Laboratório de Plantas Medicinais, Departamento de 

Biotecnologia Vegetal, Universidade de Ribeirão Preto. O padrão de curcumina foi obtido a 

partir dos rizomas, seguindo a metodologia descrita anteriormente (Jayaprakasha, Rao, & 

Sakariah, 2002) e a presença de curcumina foi confirmada por CLUE-EM. 

O extrato hidroetanólico seco (10 mg) foi solubilizado em metanol (1 mL) e submetido 

a ultrassom por 15 min (Eco-sonics Q - 5.9 / 37, W 154 e 37 kHz). O sobrenadante foi filtrado 

através do filtro Millipore (tamanho de poro: 0,22 μm) e injetado em CLAE. O cromatógrafo  

utilizado foi um modelo Shimadzu™ (Kyoto, Japão) LC-10-AVP equipado com um auto injetor 

SIL-10AF, um detector de matriz de fotodíodos SPD-M20A e uma coluna Luna C18 
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Phenomenex™ (Torrance, CA, EUA) (250 × 4,6 mm id; tamanho da partícula: 5 μm). O 

detector Shimadzu SPD-M10A VP, foi ajustado para o comprimento de onda de 420 nm. 

Condições cromatográficas: 

 A fase móvel utilizada foi: (A) água / metanol / ácido acético (93: 5: 2; v / v / v) e (B) 

acetonitrila / metanol (95: 5; v / v) e a eluição em gradiente foi realizada por 30 min a uma 

vazão de 1 mL/min. O nível quantitativo de curcumina foi determinado usando os solventes 

acima programados linearmente de 48 a 68% em B por 0 a 15 minutos. O gradiente passou 

então de 68 para 48% em B durante 15,01 a 30 min. O volume de injeção foi de 20 μL e o 

comprimento de onda de detecção foi de 420 nm, conforme descrito anteriormente 

(Jayaprakasha et al., 2002). Soluções-padrão metanólicas de curcumina para CLAE foram 

preparadas separadamente a uma concentração de 500 -3,906 μg/mL (Figura 1).  

Determinação de curcumina na amostra: 

A amostra (25 mL) foi injetada em CLAE. A concentração de curcumina foi 

determinada usando equação linear considerando os fatores de diluição. O conteúdo de 

curcumina foi expresso em mg/g de peso seco (PS). 

Análise por CLUE-EM do extrato hidroetanólico de C. longa e curcumina: 

A identidade da curcumina presente no extrato hidroetanólico das raízes de C. longa foi 

confirmada pela análise CLUE-EM usando um sistema ACQUITY UPLC H-Class (Waters 

Corporation) de cromatografia líquida de ultra-performance (UPLC) acoplado aos detectores 

de arranjo de diodos (DAD, do inglês, Diode Array Detector) e ao espectrômetro de massas 

Xevo TQ-S tandem quadrupole (Waters Corporation, Milford, MA) operando com uma fonte 

de ionização Z-spray em modo positivo de análise. Um volume de 5 µL de amostra foi injetada 

em uma coluna Ascentis® Express C18 (100 x 4,6 mm, 2,7 µm o diâmetro da partícula) da 

Supelco.  
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A fase móvel utilizada para a eluição em gradiente consistiu em 0,1% de ácido fórmico 

(solvente A) e acetonitrila contendo 0,1% de ácido fórmico (solvente B) a uma vazão de 0,5 

mL/min. (Figura 2). 

O programa de eluição em gradiente começou com 40% de B, aumentou B para 90% 

até 10 minutos, permanecendo nessa condição por 5 minutos e retornando à condição inicial 

(40% de B) nos próximos 4 minutos. O tempo total de análise foi de 20 min a uma vazão de 

500 μL/min. Comprimentos de onda de 220 a 600 nm foram empregados para monitorar os 

compostos direcionados no detector de matriz de diodos (DMD). Os parâmetros de fonte e 

operação foram otimizados da seguinte forma: tensão capilar = 3,2 kV, temperatura da fonte = 

150 ° C, temperatura de dessolvatação (N2) = 350 C, fluxo de gás de dessolvatação = 600 L h-

1 e faixa de massa de m / z 150 a 800 no modo de varredura completa.  

Resultado da análise da amostra: 

A análise quantitativa realizada em CLAE mostrou que extrato hidroetanólico de raízes 

de longa continham 6,89 ± 0,6 mg/g PS de curcumina e a análise em CLUE confirmou a 

identidade da curcumina no extrato hidroetanólico das raízes de C. longa (Figura 2). 
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Figura 1. Curva de calibração da curcumina padrão para quantificação do analito do extrato 

hidroetanólico dos rizomas de Curcuma longa. Faixa de concentração: 500 -3,906 μg mL, LoD 

= 0,30 μg / mL; LoQ = 0,91 μg / mL. 

 

Figura 2. Cromatogramas de CL-EM do padrão de curcumina (A) e extrato hidroetanólico de 

rizomas de Curcuma longa (B). 
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2.2 Dose do medicamento 

A dose de C. longa recomendada para adultos, de acordo com o Formulário de 

Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, é de 50 a 100 gotas (2,5 a 5 mL) uma a três vezes ao 

dia (ANVISA, 2011). O equivalente para crianças é de 0,05 a 0,1 mL/kg/dose, ou 1 a 2 

gotas/kg/dose, 1 a 3 vezes ao dia. Assim, foi optado pela posologia de 2 gotas/kg/dose, no 

máximo de 100 gotas (5 mL) uma vez ao dia. A solução placebo possuía as mesmas 

características físicas do medicamento, sendo composta por solução etanólica 70% (v/v em 

água) e corante alimentício em pó amarelo gema Arcólor® (Arcólor, São Paulo, Brasil). Os dois 

líquidos foram acondicionados em frascos âmbar idênticos com conta-gotas, rotulados como 

“Curcuma longa” mais o número do lote. 

2.3 Protocolo de tratamento e classificação da SNII 

Proteinúria maciça foi definida como ≥ 50 mg/kg/dia em urina de 24 horas, ou relação 

proteína-creatinina urinária (RPCu) > 2 mg/mg (ou > 2000 mg/g). Hipoalbuminemia foi 

definida como albumina sérica < 2,5 g/dL (Kidney Disease Improving Global Outcomes, 2012). 

O serviço de nefrologia infantil do HC FMRP-USP segue um protocolo baseado em 

diretrizes nacionais e internacionais (Kidney Disease Improving Global Outcomes, 2012; 

Ministério da Saúde, 2012). A SNII é classificada com base na resposta inicial aos 

corticosteroides e na evolução. Em relação a resposta inicial, classificam-se os casos como: 1 - 

SN corticosteroide-resistente (SNCR): ausência de remissão após 8 semanas de corticosteroide 

via oral, na dose de 60 mg/m², ou após 4 semanas sem resposta, seguido de 3 a 6 pulsos de 

metilprednisolona endovenosa; ou 2 - SN corticosteroide-sensível (SNCS): remissão completa 

após tratamento inicial de até 8 semanas de uso de corticosteroide. Em relação à evolução, 

classificamos os pacientes com SNCS em: A)  SNCS-RE: Recidiva espaçada: Recidiva após 6 

meses da suspensão do corticosteroide; B) SNCS-RF: Recidiva frequente: Recidiva entre 2 

semanas e 6 meses após a suspensão do corticosteroide (critério utilizado em nosso serviço), 
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ou mais que duas recidivas em seis meses, ou mais que 4 recidivas em qualquer período de 12 

meses; ou C) SNCS-CD: Corticosteroide-dependente: Recidiva durante a terapia com 

corticosteroide ou em até 14 dias após cessar a terapia. Os pacientes com SNCS-CD são 

subclassificados, em nosso serviço, de acordo com os possíveis efeitos colaterais do tratamento, 

em: C1 - SNCS-CDNA: Corticosteroide-dependente nível alto (recidiva da doença em uso de 

dose maior que 20 mg/m² de prednisona em dias alternados); C2 - SNCS-CDNB: 

Corticosteroide-dependente nível baixo (recidiva da doença em uso de dose menor ou igual que 

20 mg/m² de prednisona em dias alternados). 

Recidiva foi considerada quando, além da proteinúria, houve edema, hipoalbuminemia, 

sem remissão espontânea, com necessidade de reiniciar ou aumentar dose de corticosteroide 

para induzir remissão. Nas recidivas, utilizou-se prednisona ou prednisolona diariamente por 4 

a 6 semanas, seguido de redução para doses em dias alternados por pelo menos mais 6 semanas. 

A dose mínima e o tempo de tratamento foram definidos a depender da classificação do 

comportamento evolutivo individual (Noone et al., 2018). 

Nosso serviço considera uma recaída (ou “recidiva não completa”) quando é detectada 

proteinúria em exame laboratorial ou no teste do ácido sulfossalicílico, geralmente associado a 

quadro de infecção de vias aéreas superiores (IVAS), com remissão espontânea em alguns dias, 

sem necessidade de aumento da dose do corticosteroide. A resolução do processo infeccioso 

costuma ser acompanhada da negativação da proteinúria. 

2.4 Alocação aleatória e cegamento 

Os pacientes foram recrutados durante consulta de rotina no ambulatório e alocados 

aleatoriamente para grupo controle (placebo) ou grupo ativo, que recebeu extrato de C. longa. 

A alocação foi feita de maneira aleatória, estratificada de acordo com a classificação da doença 

em relação a dose de corticosteroides (CDNA ou CDNB/RF/RE), em blocos de tamanho 

variável (4 ou 6), através de lista gerada pelo website https://www.sealedenvelope.com. A 
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alocação na lista gerada foi realizada quando os pacientes retornaram em consulta para 

avaliação dos exames iniciais, na sequência da ordem de atendimento ambulatorial. Neste 

momento eram entregues os frascos com quantidade suficiente para três meses ou mais, e 

receita médica com a dose a ser administrada. 

2.5 Protocolo de seguimento 

Foram coletados dados demográficos, do perfil da doença (comportamento inicial e 

evolução), informações sobre o tratamento, recidivas e recaídas, além de resultados de exames 

laboratoriais. As avaliações foram feitas antes da intervenção e então a cada 1 a 3 meses, ou 

mais próximos, de acordo com as necessidades individuais. O tratamento padrão da SNII não 

foi interrompido ou modificado. 

2.6 Tamanho amostral 

Não foi possível fazer o cálculo do tamanho amostral a priori pois não há na literatura 

a resposta esperada para o tratamento proposto. No início do recrutamento, o ambulatório de 

nefrologia infantil contava com aproximadamente 50 pacientes em seguimento que 

apresentavam os critérios para o trabalho. Com este número, considerando significância de 0,05 

e poder de 0,80, seria possível demonstrar significativamente uma resposta com magnitude de 

efeito de 0,50, que é semelhante ao efeito relatado para os medicamentos poupadores de 

corticosteroides da terapia atual (EM, JF, NS, & JC, 2006; Latta, von Schnakenburg, & Ehrich, 

2001; Ponticelli et al., 1993). 

O período de recrutamento, com duração de 5 meses após a aprovação pelo comitê de 

ética, foi expandido para 12 meses para aumentar o número de participantes, com a 

possibilidade de inclusão de casos novos.  

2.7 Pesquisadores 

Os pesquisadores foram: ICM, médico pediatra, nefrologista, pequena experiência em 

fitoterápicos e moderada experiência em nefrologia pediátrica, pequena experiência em 
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pesquisa clínica; AMSP, química, com grande experiência em fitoterápicos, química de 

produtos naturais e pesquisa pré-clínica; IF, médica pediatra, nefrologista, pequena experiência 

em fitoterápicos e grande experiência em nefrologia pediátrica, pequena experiência em 

pesquisa clínica; FC, médico pediatra, intensivista, moderada experiência em fitoterápicos, 

pequena experiência em nefrologia pediátrica, moderada experiência em pesquisa clínica. 

2.8 Segurança 

Não há descrição de interação medicamentosa de C. longa com corticosteroides, 

ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimo, micofenolato e rituximabe (Medscape, 2020). 

A monitorização de possíveis efeitos colaterais foi realizada durante as consultas, com 

questionamento ativo, assim como esclarecimento da disponibilidade de contato telefônico 

pelos sujeitos aos pesquisadores e ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), presente no TCLE. 

Os exames laboratoriais seriados também eram realizados para identificação de possíveis 

efeitos adversos. 

Todo possível evento adverso foi classificado como leve, moderado ou grave; não-

relacionado, possivelmente relacionado, ou provavelmente relacionado (Gagnier et al., 2006), 

e investigados independentemente da intensidade e da possível relação com a intervenção. Para 

segurança foram realizados exames antes do uso do medicamento, assim como a cada três 

meses até o término da participação no estudo. 

2.9 Análise estatística 

O desfecho primário foi a mudança da classificação do comportamento evolutivo da 

doença em relação à dose de corticosteroides. Os desfechos secundários foram: número de 

recidivas e recaídas da doença e dose acumulada de corticosteroide. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: dados demográficos [idade na inclusão, idade 

no diagnóstico, cor, peso, altura, índice de massa corpórea (IMC), superfície-corpórea (SC)] e 
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clínicos, como comportamento da SN em relação à dose de corticosteroides, biópsia renal 

quando realizada, quantidade de recidivas e recaídas, uso de imunossupressores. 

Foram analisados apenas os pacientes que participaram por ao menos seis meses 

(período mínimo considerado para classificação de comportamento evolutivo em relação às 

recidivas). A comparação entre os grupos C. longa e placebo foi de forma intention-to-treat, 

sendo que aqueles pacientes que participaram por entre 6 e 12 meses também foram 

acompanhados e analisados de acordo com sua evolução real. 

A incidência de recidivas e recaídas foi considerada na forma de "presença" ou 

"ausência", pois foram poucos os casos com mais de um evento por indivíduo por mês de 

observação. Assim, para associar a ocorrência destes eventos com os grupos de estudo, foram 

ajustados modelos de regressão log-binomiais múltiplos. Considerando uma aleatorização 

estratificada, a variável utilizada para a estratificação (classificação quanto ao nível prévio de 

uso de corticosteroides) foi também inserida tanto para o cálculo do risco relativo bruto, quanto 

para o risco relativo ajustado pelas covariáveis, que foi o uso de corticosteroide e sua respectiva 

dose (em mg/m2) em cada momento de observação. 

 Os momentos de observação estão representados por T0, T1, T2, T3 e T4, sendo T0 

relativo aos 3 meses antes de se iniciar o estudo, seguido de análises trimestrais, de T1 a T4 

completando 12 meses de seguimento no total. 

Para avaliar se houve mudança no diagnóstico em relação à dose de corticosteroides 

(exemplo em ordem de pior à melhor: CDNA, CDNB, RF e RE), foram atribuídos escores 

arbitrários: -1 em caso de piora, 0 se não houve mudança, e +1 se houve melhora do padrão da 

SN, com análise pelo teste t de Student. 

De forma a levar em consideração o impacto da ocorrência de recidivas no trimestre 

anterior sobre a dose acumulada de corticosteroides e sobre as recidivas no trimestre seguinte, 

e assim sucessivamente, foi realizada análise sobre a ocorrência de recidivas e recaídas, em 
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relação à dose acumulada de corticosteroides, por meio de modelos de regressão log-binomiais 

múltiplos, com cálculo do risco relativo (RR) bruto e RR ajustado (RRa) para a dose acumulada 

de corticosteroide no trimestre anterior e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. 

Para comparação entre as doses acumuladas de corticosteroide, no grupo intervenção e 

placebo, ao longo do tempo, foi utilizado o two-way ANOVA (análise de variância de duas vias). 

O software utilizado foi o SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, NC, EUA) e a significância 

adotada foi de 5%. 
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3 RESULTADOS  

3.1 Análise geral dos resultados 

Entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 foram identificados 69 pacientes elegíveis 

para o estudo, sendo recrutados 44 deles (64%). O último participante encerrou sua participação 

no estudo em fevereiro de 2020, quando os grupos foram abertos e identificados. 

O recrutamento e a inclusão dos pacientes ocorreram conforme a Figura 3. Dos 69 

pacientes com SN, em seguimento ambulatorial no HC FMRP-USP, dez não apresentavam 

critérios de inclusão. Deste grupo, cinco eram SNCR e cinco apresentavam, naquele momento, 

outros diagnósticos associados, tais como:  glomerulonefrite do C3; síndrome de Alport; SN 

secundária a síndrome genética com malformações diversas em investigação; 

glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) com DRC grau IV e um paciente com SN e 

Schwannoma não relacionado em tratamento. 

Do total de 59 pacientes restantes, 15 não concordaram em participar. Os 44 restantes 

aceitaram participar e foram recrutados.  Todavia,  quatro participantes do grupo recrutado não 

retornaram para iniciar a intervenção.  

Os 40 pacientes recrutados e que iniciaram a intervenção foram estratificados de acordo 

com o nível de uso de corticosteroides: Bloco 1 (CDNA) e Bloco 2 (CDNB, RF e RE). No  

bloco 1 foram alocados 13 pacientes e no Bloco 2 foram 27 pacientes. Em ambos os blocos,  

houve alocação aleatória duplo-cego em grupos C. longa e placebo. Do total de 40 pacientes 

que iniciaram a intervenção, quatro interromperam seguimento ambulatorial precocemente, e 

nove não foram analisados por participarem por período inferior aos seis meses estabelecidos: 

quatro por menos de três meses, e cinco por apenas três meses. Foram analisados, portanto, 27 

pacientes, sendo 15 do grupo C. longa e 12 do grupo placebo. 
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Figura 3: Fluxograma de recrutamento, alocação, randomização, seguimento e análise. 

 

Legenda: CR: corticosteroide-resistente. CDNA: corticosteroide-dependente nível alto. CDNB: corticosteroide-

dependente nível baixo. RF: recidivante frequente. RE: recidivante espaçado. *Outros diagnósticos: SN secundária 

à glomerulonefrite do C3, Síndrome de Alport, SN secundária à Síndrome genética com malformações diversas 

em investigação, Doença renal crônica, Neoplasia não relacionada em tratamento. 

 

Em relação a distribuição por sexo, como obseravdo na Tabela 1, o sexo masculino 

prevaleceu sobre o feminino em ambos grupos. A idade média dos pacientes no período do 

estudo foi semelhante. A maioria dos pacientes se declarou de etnia branca em ambos grupos 

(Tabela 1). 

A maioria dos sujeitos do estudo não foi submetida à biópsia renal. Quando realizadas, 

as biópsias revelaram o diagnóstico histológico de lesões mínimas como seu principal padrão. 

Dos seis pacientes que foram submetidos a biópsia renal; quatro foram submetidos a uma 
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segunda biópsia renal na evolução, anteriormente e/ou independentemente do estudo. Cerca de 

metade dos pacientes fez uso prévio de imunossupressor e alguns estavam em uso no momento 

da pesquisa (Tabela 1). 

Tabela 1 Características demográficas e clínicas da amostra. 

 Curcuma longa (15) Placebo (12) 

Sexo masculino, n  (%) 9 (60) 8 (66,7) 

Idade (meses), média, SD 107,7 (51,52) 117,8 (56,57) 

Peso (Kg), média, SD 32,56 (16,07) 37,01 (16,73) 

Altura (cm), média, SD 126,6 (21,86) 130.1 (23,32) 

IMC (Kg/m²), média, SD 19,1 (4,27) 20,8 (3,45)  

SC (m²), média, SD 1,05 (0,342) 1,14 (0,35) 

Cor   n (%) 

     Branco 

     Negro 

 

13 (86,7) 

2 (13,3) 

 

10 (83,3) 

2 (16,7) 

Idade no diagnóstico (meses), SD 50,93 (26,62) 46,00 (15,43) 

Tempo do diagnóstico (meses), SD 56,8 (42,68) 71,83 (52,41) 

Classificação SN   n (%) 

     CDNA 

     CDNB/RF 

     RE 

 

3 (20) 

10 (66,7) 

2 (13,3) 

 

4 (33,3) 

5 (41,7) 

3 (25) 

Biópsia renal     n (%) 

     Não realizada 

     LM 

     GESF 

 

13 (86,7) 

2 (13,3) 

0 

 

8 (66,7) 

3 (25) 

1 (8,3) 

Segunda biópsia renal n (%) 

     Não realizada 

     LM 

     GESF 

     Outras 

 

14 (93,3) 

1 (6,7) 

0 

0 

 

9 (75) 

1 (8,3) 

1 (8,3) (anterior: LM) 

1 (8,3) LM+FIAT (anterior: GESF) 

Uso prévio de 

imunossupressor   n (%) 

 

7 (46,7) 

 

6 (50) 

Uso atual de 

imunossupressor   n (%) 

 

4 (26,7) 

 

4 (33,3) 
Legenda: SD: desvio padrão. CDNA: corticodependente nível alto. CDNB: corticodependente nível baixo. RF: 

recidivante frequente. RE: recidivante espaçado. LM: Lesões mínimas. GESF: Glomeruloesclerose segmentar e 

focal. MP: Membranoproliferativa. FIAT: Fibrose intersticial e atrofia tubular. 

 

 Na avaliação quanto à mudança no diagnóstico em relação à dose de corticosteroides 

(mudança para melhor ou pior classificação), o grupo C. longa teve um escore médio de 0,29 e 

o grupo placebo teve escore médio de 0,18. Esta avaliação desconsiderou um paciente de cada 

grupo que iniciou a SN no mesmo ano da intervenção, pois a redução de corticosteroide costuma 
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ser mais lenta no primeiro ano, em nosso no protocolo. A análise pelo teste t não mostrou 

diferença entre os grupos. Portanto, após 12 meses de intervenção, não foi possível observar 

diferença no comportamento evolutivo dos pacientes do grupo C. longa em relação ao grupo 

placebo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Escore médio de melhora ou piora do comportamento da doença em relação ao 

corticosteroide após 12 meses de tratamento 

 

 C. longa (14) Placebo (11) 

Mudança para melhor +4 +2 

Relação por paciente (melhora) 0,29 0,18 

Teste t: p: 0,67 

 

A dose acumulada de corticosteroides não foi diferente entre os grupos C. longa e 

placebo, no decorrer dos 12 meses de intervenção (Figura 4). 

 

Figura 4. Dose acumulada de corticosteroide em relação aos trimestres, em comparação da 

Curcuma longa versus placebo.  

 

 

Legenda: T0: 3 meses anteriores ao estudo. T1: meses 1-3. T2: meses 4-6. T3: meses 7-9. T4: meses 10-12. 

Two-way ANOVA: p: 0,47. 
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Em relação à ocorrência de recidivas e recaídas, comparativamente à dose acumulada 

de corticosteroides, a análise no quarto trimestre (T4) demonstrou que o RRa de recidivas dos 

pacientes em uso do fitoterápico versus placebo foi de 0,70 (IC95% 0,13; 3,70), sem diferença 

significativa entre os grupos (Tabela 3). Em relação às recaídas no período T4, o RRa foi de 

38,38 (IC95% 1,26; 1170,22), o que poderia sinalizar um fator de proteção de C. longa em 

relação ao placebo, porém o intervalo de confiança muito alargado prejudica a confiabilidade 

desta afirmação.  

 

Tabela 3. Incidências de recaídas e recidivas, por grupo, bem como os riscos relativos e os 

intervalos de confiança 95%.  

 
Legenda: RR: risco relativo. IC: intervalo de confiança. Tempo: T0: 3 meses anteriores ao estudo. T1: meses 1-3. 

T2: meses 4-6. T3: meses 7-9. T4: meses 10-12. 
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3.2 Eventos adversos 

Entre os 40 pacientes alocados para iniciar intervenção, quatro abandonaram 

precocemente o seguimento ambulatorial. Foram 36 pacientes que iniciaram o uso do 

medicamento, sendo que 15 deles (41%) relataram efeitos adversos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 Eventos adversos observados nos pacientes que utilizaram Curcuma longa ou 

placebo, independentemente do tempo de intervenção. 

 

 Curcuma longa (18) Placebo (18) 

Total de pacientes com efeitos adversos 7 (38,8%) 8 (44,4%) 

    Sabor não palatável 3 (16,6%) 3 (16,6%) 

    Elevação de fosfatase alcalina 3 (16,6%) 3 (16,6%) 

    Neutropenia intermitente 1 (5,5%) 0 

    Anemia e dismenorreia 1 (5,5%) 0 

1.     Hepatopatia 0 1 (5,5%) 

2.     Epigastralgia 0 1 (5,5%) 

 

Durante o seguimento, o número de indivíduos que interrompeu o estudo por efeitos 

adversos foi 13 (36%), sendo seis (40%) por considerarem o sabor não palatável, três no grupo 

C. longa e três no grupo placebo. 

Alguns pacientes apresentaram elevação de fosfatase alcalina (FA) acima de 1300 U/L 

(duas vezes o valor de referência para a faixa etária), e tiveram triagem hepática [dosagem 

sérica de transaminase glutâmico-oxalacetica (TGO), transaminase glutâmico-piruvica (TGP), 

gamaglutamiltransferase (GGT), Bilirrubinas totais e frações (BTF), albumina] e óssea [fósforo 

sérico, paratormônio (PTH), calcemia, calciúria, osteocalcina sérica, 25-hidroxivitamina D] 

sem alterações. A dosagem da fração óssea específica da FA não foi realizada, pois exame não 

é disponível no HC FMRP-USP. 

Na análise individual dos pacientes, percebe-se que alguns apresentavam FA elevada 

mesmo antes da intervenção e alguns tiveram elevação durante o acompanhamento. Foram três 

(16,6%) pacientes em cada grupo, o que corrobora a não relação da substância ativa com a 

alteração laboratorial. 
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Percebemos que alguns pacientes apresentaram elevação de FA com infecções virais 

autolimitadas, como infecção de vias aéreas superiores, apresentando febre no dia de coleta do 

exame, com alteração da proteína C reativa, hipoglicemia e alteração nos leucócitos, 

concomitantemente à elevação de FA, sem alteração de exames TGO, TGO, GGT, BTF, 

indicando não haver lesão hepática. Por segurança foi optado por suspender o medicamento 

quando o aumento fosse maior que duas vezes o valor de referência do laboratório. 

Um paciente do grupo C. longa apresentou neutropenia intermitente e foi encaminhado 

para investigação com hematologia, sendo atribuída provável causa autoimune, possivelmente 

não relacionado ao medicamento, que foi interrompido após três meses por segurança. 

Um paciente do grupo C. longa evoluiu como SNCR tardia. Teve anemia diagnosticada 

posteriormente, porém já apresentava dismenorreia anterior não relatada. Suspenso 

medicamento em um mês. 

Um dos pacientes do grupo placebo apresentava alteração de TGO e TGP leve antes do 

início da terapia. Em investigação com equipe de hepatologia foi considerada provável causa 

autoimune subjacente, com tratamento parcial com corticosteroide pela SN, sendo então optado 

por exclui-lo da pesquisa no seguimento. Considerado evento adverso não relacionado, pois já 

apresentava elevação discreta anteriormente. 

Um paciente do grupo placebo queixou-se de epigastralgia, optando por sair do estudo. 
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4 DISCUSSÃO 

Nosso estudo não demonstrou diferença entre os grupos C. longa e placebo em relação 

à mudança de comportamento da doença, número de recidivas e recaídas e dose acumulada de 

corticosteroides. 

Os corticosteroides mantem-se como tratamento padrão da SNII apesar da busca por 

novas terapias. Dentre possíveis novas abordagens, os fitoterápicos podem desempenhar papel 

importante, pois possuem ação anti-inflamatória, sendo que a desregulação do sistema imune 

parece ter importância fundamental na fisiopatologia da SNII. 

Há indícios de que os indivíduos com SNII apresentem algum tipo de disfunção 

imunológica que afeta os podócitos (células do folheto visceral dos glomérulos) que fazem parte 

da barreira de filtração glomerular. Os danos nesta estrutura podem alterar a seletividade desta 

barreira e cursar clinicamente com proteinúria (Noone et al., 2018). Esta teoria é reforçada pela 

resposta clínica observada, na maioria dos pacientes, com uso de corticosteroides, e, portanto, 

faz sentido buscar novos tratamentos que atuem no sistema imune, porém com menos efeitos 

colaterais. 

A corticoterapia reduziu consideravelmente a morbimortalidade de indivíduos com SN 

(Deschênes et al., 2019; Ministério da Saúde, 2012; Schijvens et al., 2019). Os corticosteroides 

possuem ação anti-inflamatória, atuando por meio de vários mecanismos, pois, além de 

induzirem apoptose de linfócitos T e B, agem em várias vias de sinalização, entre elas a do fator 

nuclear kappa B (NF-κB). A redução da ativação dessa via de sinalização intracelular, reduz a 

transcrição e produção de citocinas pró-inflamatórias. As interleucinas (IL)-2, IL-4, IL-6, 

interferon (IFN)-ɣ e fator de necrose tumoral alfa (TNF)-α parecem estar implicadas na SNII, 

sendo que a redução nos níveis dessas proteínas, pelo uso dos corticosteroides, contribuem para 

o tratamento (Deschênes et al., 2019; Schijvens et al., 2019). 
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Existem vias em comum na ação farmacológica dos corticosteroides e de C. longa, mas 

ao contrário do primeiro, a curcumina possui mínima toxicidade e raros efeitos colaterais, até 

mesmo em doses elevadas (12 g/dia) (Jagetia & Aggarwal, 2007). A atividade anti-inflamatória 

de C. longa pode ocorrer por diversos mecanismos. Por exemplo, através da inibição da 

cicloxigenase (COX)-2, da lipo-oxigenase (LOX), do óxido nítrico sintetase induzível (iNOS), 

da redução da produção de citocinas inflamatórias, tais como TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 e 

IL-12, proteína quimioatraente de monócitos (MCP)-1, entre outros. A curcumina induz uma 

regulação positiva de receptores ativados por proliferador de peroxissoma (PPAR)-γ, que leva 

à inibição do NF-κB (Jagetia & Aggarwal, 2007). Assim, o tratamento fitoterápico poderia 

auxiliar no tratamento da SNII, de forma adjuvante, potencializando efeitos anti-inflamatórios 

desejados ou reduzindo os efeitos colaterais da terapia padrão. 

De fato, a eficácia de C. longa ou seus curcuminoides, por via oral, já foi demonstrada 

em pacientes com osteoartrite (Shep, Khanwelkar, Gade, & Karad, 2020), na nefrite lúpica (NL) 

(Khajehdehi et al., 2012), asma persistente (Manarin et al., 2019), doença cardiovascular 

(Sukardi et al., 2015), doença péptica (Khonche et al., 2016), nefropatia diabética (Khajehdehi 

et al., 2011), doença renal crônica (Moreillon et al., 2013), doenças inflamatórias (Ghasemian, 

Owlia, & Owlia, 2016), úlceras cutâneas (Akbik, Ghadiri, Chrzanowski, & Rohanizadeh, 

2014), eczema (Khiljee, Rehman, Khiljee, Loebenberg, & Ahmad, 2015), psoríase (Antiga, 

Bonciolini, Volpi, Del Bianco, & Caproni, 2015), síndrome metabólica (Panahi et al., 2016), e 

depressão (Lopresti & Drummond, 2017). 

O uso dos fitoterápicos no tratamento de doenças renais também parece promissor. Há 

estudos experimentais com modelos de proteinúria induzida por drogas, que apesar de não ser 

o mesmo mecanismo fisiopatológico da SN, corroboram a ação anti-proteinúrica e anti-

inflamatória de C. longa no tecido renal (AboRaya, 2013; Mohamad et al., 2009; Pathak, 

Rajurkar, Tarekh, & Badgire, 2013; Russo et al., 2018; Venkatesan et al., 2000). 
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Em nosso estudo, não demonstramos efeito de C. longa sobre o comportamento 

evolutivo da SNII, sobre o número de recaídas e recidivas, ou sobre a dose acumulada de 

corticosteroides.  

Nosso estudo avaliou os pacientes que participaram por ao menos seis meses, até um 

ano de intervenção. Como a SN pode apresentar variações de frequência das recidivas ao longo 

do ano, na qual as IVAS e outros desencadeantes estarão distribuídos irregularmente, um tempo 

mais longo de intervenção pode ser um aspecto desejável em estudos em SNII. Por outro lado, 

um período mais longo leva a uma limitação importante, que é a possibilidade de melhora da 

SN naturalmente ao longo dos anos, devendo ser considerada entre os possíveis vieses. 

Abeyagunawardena e col. abordaram essa questão entre os vieses de seu estudo 

(Abeyagunawardena et al., 2017). Foi realizado um teste clínico com duração de 2 anos, com 

crianças com SNII com recidivas espaçadas e na vigência de IVAS, demonstrando que o uso 

de corticosteroide em dose baixa, por cinco dias, reduziu o número de recidivas. Quando se 

comparam o grupo de intervenção com o controle, observaram-se, respectivamente 115 

episódios de IVAS com 11 recidivas (9,5%), contra 101 episódios de IVAS com 25 recidivas 

(24,75%). 

Observa-se a necessidade de grupos homogêneos e de estratificação dos grupos para 

obtenção de resultados com o menor número de fatores de confundimento. Nosso trabalho 

apresenta uma amostra pequena e a estratificação pelo uso de imunossupressores não foi 

realizada. Foram incluídos todos aqueles que utilizaram outras terapias associadas, ou inclusive 

estavam em uso concomitante, o que pode se tornar um fator de confundimento.  

Um estudo realizado na França por Baudoin e col. apresenta uma amostra mais 

homogênea em termos de dependência prévia de corticosteroide e de uso de outros 

imunossupressores, incluindo apenas aquelas que usaram agentes alquilantes anteriormente 

(ciclofosfamida ou clorambucil). A maioria também já havia feito uso de levamisole e foram 
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excluídos os pacientes que utilizaram inibidores de calcineurina. Foi avaliado o uso de 

micofenolato de mofetil em 23 crianças e adolescentes com SNCD, por meio de análise 

Bayesiana de dados. Concluiu-se que o imunossupressor parece reduzir o número de recidivas, 

com probabilidade estimada de 17,6% nos seis primeiros meses. A dose de corticosteroide para 

manutenção sem recidiva foi reduzida de 25 para 9 mg/m² em dias alternados, e a dose 

acumulada de corticosteroide reduziu-se de 459 (382–689) para 264 (196–306) mg/m2/mês 

(Baudouin et al., 2012). 

Gruppen e col., em seu estudo sobre levamisole, também discutem o uso de outros 

imunossupressores utilizados anteriormente, como a ciclofosfamida, que pode apresentar efeito 

duradouro com resposta a longo prazo (Gruppen et al., 2018). Outras questões importantes 

também são levantadas no teste clínico de Gruppen e col., tais como: padronizar o início da 

intervenção durante uma recidiva, tornando o grupo mais homogêneo e quanto a possibilidade 

de ser necessário tempo prolongado para o efeito desejado. 

Gruppen e col. realizaram estudo controlado, randomizado, duplo-cego, com 99 

crianças com SNCD e SNRF, de 13 centros em seis países, comparando levamisole e placebo. 

A intervenção foi de um ano, sendo iniciada quando introduzido corticosteroide para recidiva. 

Entre 100 dias e um ano de uso do medicamento, o tempo para a próxima recidiva (desfecho 

primário) foi mais longo no grupo do tratamento comparado ao placebo (RR 0,22; IC95% 0,11–

0,43) (Gruppen et al., 2018). Essa diferença não foi observada nos primeiros 100 dias, podendo 

ser atribuída do tempo de ação imunomoduladora da droga, mas também em relação ao 

protocolo de retirada do corticosteroide, pois todos os pacientes iniciaram a intervenção durante 

uma recidiva. Nosso estudo teve o início da intervenção em momentos diversos do tratamento 

das crianças, em períodos de remissão ou recidivas, sem padronização específica. 

O Serviço de Nefrologia Pediátrica do HC FMRP-USP segue um protocolo baseado em 

diretrizes nacionais e internacionais (Kidney Disease Improving Global Outcomes, 2012; 
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Ministério da Saúde, 2012), que permite variações no tempo de retirada de corticosteroides, 

principalmente nos SNCD.  Este é um dos motivos que podem prejudicar a generalização e a 

comparação entre os estudos. 

Em relação à validade externa, cabe ressaltar que recrutamos a amostra no ambulatório 

de um único serviço, sendo então uma amostra de conveniência. Foram analisados 27 pacientes, 

amostra bem menor do que as dos estudos multicêntricos (Gruppen et al., 2018; Yoshioka et 

al., 2000). Com uma amostra de 219 pacientes com SNII de 57 centros, Yoshioka e col. 

conseguiram demonstrar em teste clínico com o imunossupressor mizoribine, que o 

medicamento reduziu, após 12 meses, a frequência de recidivas (5,2 versus 7,8 eventos/1000 

pacientes-dia) nos pacientes menores de 10 anos, que costumam ser aqueles com maior número 

de recidivas (Yoshioka et al., 2000). 

 

4.1 Limitações 

É importante observar também que em nosso estudo a maioria dos pacientes já tinha 

diagnóstico prévio há vários anos, sendo que apenas dois, um em cada grupo, iniciou o 

tratamento no mesmo ano do início da intervenção, mas não no primeiro episódio. Sendo assim, 

manteve-se a consideração da quantidade de episódios prévios nos 12 meses anteriores também 

destes dois pacientes com abertura do quadro recente. 

Na tentativa de ampliar o recrutamento, enviamos solicitação aos serviços de saúde das 

cidades próximas para que encaminhassem pacientes, além de expandir o período limite de 

recrutamento. Obtivemos, contudo, número inferior ao esperado. Além do recrutamento baixo 

a perda no seguimento foi alta (17/44 = 38,6%), sendo que quatro pacientes recrutados (9%) 

não chegaram a iniciar o medicamento, e nove (20%) interromperam o uso nos primeiros três 

meses. 
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As várias perdas durante o seguimento, com menor número de participantes do que o 

esperado, tornou necessária a adaptação da interpretação com imputação de dados faltantes (last 

observation carried forward – LOCF) de parte dos participantes. Para tentar diminuir essa 

interferência, foi estabelecido o período mínimo de observação de seis meses, dos 12 meses 

considerados, apesar dos vieses de tal inferência. 

As evidências de eficácia e segurança de algumas terapias utilizadas em crianças 

costumam ser fracas por vários motivos, dentre elas, a dificuldade em estudos clínicos nesta 

faixa etária, que costuma ter mais dificuldade em obter financiamentos, no manejo das 

especificidades clínicas da faixa etária pediátrica e devido aos aspectos éticos (Joseph, Craig, 

& Caldwell, 2015). Isso resulta em alta frequência de descontinuidade dos estudos e de não 

publicação de resultados, mesmo que parciais, sendo mais comumente atribuídos à dificuldade 

em recrutamento (Pica & Bourgeois, 2016). 

Outra limitação foi a dificuldade em se documentar a adesão medicamentosa, sendo 

baseada em questionamento durante as consultas e pela entrega dos frascos vazios para 

reposição. Por outro lado, estudos em SN com medicamentos endovenosos, como 

ciclofosfamida e rituximabe, asseguram a adesão à intervenção (Boumediene et al., 2018). 

 

5 CONCLUSÃO 

Após 12 meses de intervenção não houve efeito de C. longa sobre o comportamento da 

SNII, sobre o número de recidivas ou recaídas ou sobre a dose acumulada de corticosteroides. 
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