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Quem é essa molécula?

 frequentemente encontrada

 no plasma

Clinical chemistry 21, 414-417, 1975

Na urina

Am J Med 64 (1), 133-138, 1978

Metabólito do metabolismo de fosfolipídeos, 
estruturalmente relacionado ao GABA mas com 
pouca afinidade

 Participa na síntese de esfingomielina
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SEGURANÇA E EFICÁCIA:

Pesquisa Clínica

Boas 
Práticas
Clínicas

ÉTICA
•Proteção dos 

participantes

QUALIDADE
•Gerenciamento

e tratamento de 
dados

RESPONSABILIDADE
•Patrocinadores

•Pesquisadores

•Sistema CEP/CONEP



Desenvolvimento de um novo 

medicamento



Mais testes em animais???





http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/ministro-assina-contrato-de-
liberacao-de-verbas-para-pesquisa-com-a-fosfoetanolamina?redirect=/pagina-noticia/-
/asset_publisher/IqV53KMvD5rY/content/mcti-anuncia-plano-de-trabalho-para-as-pesquisas-sobre-a-
fosfoetanolamina;jsessionid=EA636B6A00D37BDF0C1CBA91640F8885?p_p_auth=MYD84Bgp&_101_INSTANC
E_IqV53KMvD5rY_redirect=%2F&



Testes IN VITRO com células animais

METÁSTASE

CÉLULAS UTILIZADAS

 Carcinoma renal murine 
(Renca)

 Immortalized rat proximal 
tubule cells (IRPTC)

 Human umbilical vein 
endothelial cells (HUVEC -
CRL 1730)

 Tratamentos

 SUNITIB: controle +

 Pho-s

ENSAIOS

 Viabilidade celular

 Análise do Ciclo Celular e da 
Proliferação celular

 Wound-Healing

 Expressão gênica

 Morfologia celular

 Apoptose

 Potencial de membrana 
mitocondrial

 Atividade de caspase-3

 Peroxidação lipídica

 Produção H2O2

Ferreira AK, Freitas VM, Levy D, Ruiz JLM, Bydlowski SP, et al. (2013) Anti-Angiogenic and Anti-Metastatic

Activity of Synthetic Phosphoethanolamine. PLoS ONE 8(3): e57937. doi:10.1371/journal.pone.0057937



Testes IN VIVO

METASTASE

Inibição de 

Metastase

Camundongos

Inoculados com 

células RENCA 

Tratados com

Pho-s

Sunitinib (+)

Análise histológica

Ferreira AK, Freitas VM, Levy D, Ruiz JLM, Bydlowski SP, et al. (2013) Anti-Angiogenic and Anti-Metastatic

Activity of Synthetic Phosphoethanolamine. PLoS ONE 8(3): e57937. doi:10.1371/journal.pone.0057937



Conclusões dos estudos IN VITRO

METÁSTASE

Apresenta atividade anti-angiogênica

Inibe proliferação celular, migração e formação 
de capilares

Inibe metástase

Disrupção dos filamentos de actina: inibe 
migração celular

Induz Apoptose

Atuação sobre a mitocôndria

TESTES EM ANIMAIS CORROBORARAM OS 
ACHADOS

Ferreira AK, Freitas VM, Levy D, Ruiz JLM, Bydlowski SP, et al. (2013) Anti-Angiogenic and Anti-Metastatic

Activity of Synthetic Phosphoethanolamine. PLoS ONE 8(3): e57937. doi:10.1371/journal.pone.0057937



Testes IN VITRO com células humanas

LEUCEMIA

CÉLULAS UTILIZADAS

KG-1 (human 
myeloid-ATCC CCL-
246), 

K562 (human
erythromyeloblastoi
d leukaemia-ATCC 
CCL-243) 

Jurkat (human T-Cell
leukaemia—Jurkat, 
Clone E6-1 ATCC TIB-
152)

ensaios

Viabilidade celular 

(MTT)

Potencial de 

membrana de 

mitocôndria

Apoptose

Atividade de 

caspase-3

Ferreira et al, British Journal of Cancer 109, 2819–2828, 2013.



Testes IN VIVO

LEUCEMIA

Inibição de 

Metastase

Camundongos

Inoculados com 

células leucêmicas

Tratados com

Fosfoetanolamina

ATRA (+)

Daunorubicina (+)

Análise histológica

Ferreira et al, British Journal of Cancer 109, 2819–2828, 2013.



Conclusões dos estudos IN VITRO

LEUCEMIA

Apresenta atividade citotóxica para 
células de leucemia

Induz Apoptose

Atuação sobre a mitocôndria

Induz apoptose

TESTES EM ANIMAIS CORROBORARAM OS 
ACHADOS



Estudo IN VIVO

TUMORES SÓLIDOS

 Camundongos inoculados com Ehrlich ascites tumor cell 
(EATC) 

 Tratamentos (28 dias)

 Pho-s na ração

 Placebo

 Animais não tratados: morreram antes do final do estudo

 Tratados: sobreviveram até o final do estudo

 Efeito ANTINEOPLASICO

 Phos-S reduz liberação de H2o2 e NO (moduladores do 
crescimento neoplásico)

Arruda e col. Braz. Arch. Biol. Technol. 54(6) 1203-1209, 2011



Testes IN VITRO

MELANOMA

CÉLULAS UTILIZADAS

Modelo para 

melanoma

B16F10 cells

ENSAIOS

Inibição de 

proliferação

Apoptose 

Veronez LC, Geraldino TH, Polli CD, Azevedo LR, Miranda DO, Maria DA, Garcia SB and Bisson GS 

(2013). Antitumor activity of synthetic phosphoethanolamine in experimental melanoma. Front. 

Immunol. Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI). doi: 

10.3389/conf.fimmu.2013.02.0051



Testes IN VIVO

MELANOMA

Animais 

portadores de 

melanoma

Tratados com

Fosfoetanolamina

Placebo

Análises 

bioquímicas

Análise histológica

Veronez LC, Geraldino TH, Polli CD, Azevedo LR, Miranda DO, Maria DA, Garcia SB and Bisson GS 

(2013). Antitumor activity of synthetic phosphoethanolamine in experimental melanoma. Front. 

Immunol. Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI). doi: 

10.3389/conf.fimmu.2013.02.0051



Conclusões

MELANOMA

Inibição do desenvolvimento do 

melanoma

.

Veronez LC, Geraldino TH, Polli CD, Azevedo LR, Miranda DO, Maria DA, Garcia SB and Bisson GS 

(2013). Antitumor activity of synthetic phosphoethanolamine in experimental melanoma. Front. 

Immunol. Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI). doi: 

10.3389/conf.fimmu.2013.02.0051



Fatores de impacto

LD 50 (1970)

Progr. Organic-
Biological and 
Medicinal Chemistry. 
DESCONTINUADO

Tumores sólidos 
(2011)

Braz. Arch. Biol. 
Technol.

Fator de impacto 
0,546

Metástase (2013)

PLOS ONE

Fator de Impacto 
3,23

Qualis A1 (Capes)

Leucemia (2013)

British Journal of 
Cancer

Fator de impacto 4,8

Qualis A1 (Capes)



Controvérsia...

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/eu-nao-gastaria-r-100-mil-nessa-
pesquisa-da-fosfoetanolamina-diz-medico.html



Doses em que os animais foram 

tratados

Tratamentos usaram até 100 mg/kg dia

 LD 50 = 639 mg/kg (ratos, intravenoso)

Ferreira e col, 2013 (cit.)

Res. Progr. Organic-Biological and Medicinal Chemistry. Vol. 2, Pg. 316, 1970.



Doses em que os animais foram 

tratados

Até 80 mg/kg dia (ratos, 15 dias)

LD 50 = 639 mg/kg (ratos, intravenoso)



Doses em que os animais foram 

tratados

Tratamentos usaram até 100 mg/kg dia 

“Equivalente” a 6g/dia para humano

LD 50 = 639 mg/kg (ratos, intravenoso)

“Equivalente” a 38 g/dia para humano

Res. Progr. Organic-Biological and Medicinal Chemistry. Vol. 2, Pg. 316, 1970.



Qual o conteúdo dessas cápsulas?



http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/ministro-assina-contrato-de-
liberacao-de-verbas-para-pesquisa-com-a-fosfoetanolamina?redirect=/pagina-noticia/-
/asset_publisher/IqV53KMvD5rY/content/mcti-anuncia-plano-de-trabalho-para-as-pesquisas-sobre-a-
fosfoetanolamina;jsessionid=EA636B6A00D37BDF0C1CBA91640F8885?p_p_auth=MYD84Bgp&_101_INSTANC
E_IqV53KMvD5rY_redirect=%2F&



Pesquisas em animais : onde serão 

conduzidas

Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos (CIEnP),

Florianópolis (SC); 

Governo federal e Governo SC

Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Medicamentos (NPDM), 

Fortaleza (CE), 

ligado à Universidade Federal do Ceará (UFC); 

Laboratório de Avaliação e Síntese de 
Substâncias Bioativas (LassBio), 

Rio de Janeiro (RJ), 

ligado à Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).



A Experiência Humana...



A experiência Humana...

EPTV – O senhor 

tem uma ideia de 

quantas pessoas 

foram 

beneficiadas por 

essa substância 

nos últimos 20 

anos?

 Nos últimos tempos nós 

fazíamos cerca de 50 mil 

cápsulas por mês. Isso 

equivale, a 60 cada 

pessoa, a 800 pessoas 

ou próximo de mil 

pessoas por mês. Agora 

quantas pessoas foram 

beneficiadas eu não sou 

capaz de dizer porque 

muitas delas, que eram 

pacientes terminais, 

estão aí, vivas. Então 

não sei dizer quantas 

pessoas foram curadas.



Regime compassivo

fármaco sem comprovação de eficácia 

pode ser usado por pessoas que não 

tenham obtido melhora após terapia 

adequada.

24/11/2015



26/11/2015



Minha pergunta:

Os testes em animais 

são realmente 

imprescindíveis?


