




para vigiar as pesquisas e impedir que
brasileiros sejam usados como cobaias.

São testados no Brasil, nos últimos
tempos, muitos remédios inventados por
laboratórios dos Estados Unidos e da
Europa. E não se verificam muitas ocor-
rências de eventos adversos, o que indica
um bom nível de controle. Somente em
2002 foram aprovados 774 novos pro-
jetos no país. Um único imprevisto, ve-
rificado em julho, motivou a paralisação
de uma pesquisa. Houve um óbito e a
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) investiga, atualmente, se o
problema aconteceu por causa dos testes
ou devido a complicações associadas à
doença crônica do paciente.

Deum modo geral, porém,
os estudos correm bem.
Os números confirmam
que a lei deu um impul-
so considerável para a

multiplicação dos testes clínicos. A pes-
quisa no Brasil é feita apenas com volun-
tários não remunerados, ao contrário
dos Estados Unidos, onde os pacientes
são pagos. "No Brasil, por causa da po-
breza, a remuneração poderia criar um
mercado em torno das pesquisas': afir-
ma Paula de Sá, coordenadora de pes-
quisa clínica da Anvisa. O atrativo para
o paciente é a chance da descoberta de
uma cura ou pelo menos de um alívio
para seus males. A taxa anual de cresci-
mento da pesquisa entre 1997 e 2001, se-
gundo dados da Anvisa, foi sempre su-
perior a 10% ao ano - de 30 projetos
iniciados em 1995, saltou-se para 846
aprovados pelo Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep) no ano pas-
sado. Também evoluiu o debate ético.
Aumentam, por exemplo, as críticas aos
testes contra placebo. "Pela nossa nor-
ma, o placebo precisa ser justificado,
não só metodologicamente, mas tam-
bém eticamente': afirma William Saad
Hossne, professor da Faculdade de Me-
dicina da Unesp, em Botucatu, e coor-
denador da Conep.

A Interfarma, associação que reú-
ne os laboratórios multinacionais de
pesquisa no país, diz que os investi-
mentos para a realização de testes pro-
longados no Brasil vão totalizar R$
112 milhões, em 2002. Nos próximos
quatro anos, a verba anual média de-
verá ficar em R$ 175 milhões. Direto-
res médicos de laboratórios interna-
cionais, como Aldair Pinto, da Pfizer,
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ou André Feher, da Eli Lilly, elogiam a
lei de patentes e a qualidade do traba-
lho nas universidades brasileiras. "Os
investimentos podem triplicar a médio
prazo", prevê Pinto.

A pfizer vai desembolsar cerca de
US$ 4 milhões em 2002 para levar
adiante suas pesquisas no Brasil; São
30 projetos, entre os quais estão a in-
sulina inalável; o sucessor do Viagra,
produto para impotência sexual; e um
medicamento contra a osteoporose que
vai concorrer com o Evista. A Lilly de-
senvolve 38 pesquisas clínicas no país
e dispõe de um orçamento de US$ 3,6
milhões neste ano - em 1995, a ver-
ba girava em torno de US$ 80 mil. A
maior parte de seus testes são feitos
com produtos das áreas de endocrino-
logia, neurologia e oncologia. "A pes-
quisa feita aqui tem um padrão inter-
nacional", afirma Feher, que também
é vice-presidente da Sociedade Bra-
sileira de Medicina Farmacêutica. "O
único problema é que a aprovação dos
protocolos demora de três a quatro
meses mais do que em outras partes
do mundo."

A expansão da pesquisa clínica no
Brasil tem razões bem objetivas. Há o
fato de o país ter uma população de
mais de 170 milhões de pessoas e abri-

gar grupos numerosos de doentes com
muita variedade étnica. Além disso, a
pesquisa brasileira tem qualidade e cus-
tos baixos - a mão-de-obra recebe em
reais e atinge resultados tão bons quan-
to os alcançados em centros europeus
ou norte-americanos. Soma-se a isso a
existência de um regulamento para tra-
tar do assunto - a resolução 196, de
1996, do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) -, e a criação de uma estrutura
de acompanhamento que tem como
objetivo fundamental identificar, dis-
cutir e impedir desvios éticos na pes-
quisa clínica.

Assimetria na pesquisa - O Brasil
ainda não compete com o seleto gru-
po de nações que descobre fórmulas
e sintetiza princípios ativos farmacêuti-
cos. Mas, aqui, a parte do conhecimen-
to farmacêutico relacionada à metodo-
logia e execução de testes de remédios
em seres humanos tem condições de
prosperar muito. "O que nós temos re-
comendado, agora, é que o pesquisador
não só participe da execução da pes-
quisa, mas também de sua concepção",
diz Saad Hossne.

Volnei Garrafa, professor da Facul-
dade de Ciências e coordenador do
grupo de bioética da Universidade de



nas 1 da fase 1. No roteiro de 38 pes-
quisas do laboratório Lilly, 20 perten-
cem à fase 3; 15 à fase 4; e 3 à fase 2. Na
fase 3, justamente, a droga é mais bem
qualificada e são feitas comparações
com outras drogas de referência ou
com placebos.

Percebe-se no Brasil uma tendência
ao questionamento de estudos de testes
contra placebo. "Arelutância ao uso do
placebo aumentou", diz Feher. "Cada
caso deve ser examinado e seu uso é
inadmissível quando trouxer um risco
grave",afirma Saad Hossne, da Conep.
As restrições aumentam, por exemplo,
na psiquiatria e na oncologia. Não se
pode privar um doente grave, um es-
quizofrênico, por exemplo, de um me-
dicamento que comprovadamente
funciona e dar-lhe um comprimido
inativo só para checar a qualidade de
uma inovação, dizem os críticos dos pla-
cebos. Doentes de câncer que seguem
tratamentos já conhecidos também
não podem ser submetidos a testes com
placebo em beneficio da ciência, mas
contra seus próprios interesses.

"Os placebos deveriam ser elimi-
nados", afirma Garrafa, que ocupa uma
cadeira no Conep. "Em muitos casos,
usa-se placebo só por comodismo ou
porque é mais barato." Garrafa identi-
fica excessos, por exemplo, em uma
pesquisa para testar uma nova dosa-
gem para um medicamento para oni-
comi cose, uma infecção fúngica das
unhas. O laboratório, com aprovação
do CEP, usou duplo placebo, segundo
Garrafa, em um dos grupos de teste.
Embora os pacientes não corressem
risco de vida, a onicomicose é uma mi-
cose persistente e várias pessoas fo-
ram privadas de uma cura rápida para
a doença, já que existe um medica-
mento eficaz. Prevaleceram interesses
científicos e comerciais sobre o bem-
estar dos pacientes.

A visão dos laboratórios é que o tes-
te contra placebo pode ser adotado em
doenças não fatais, em casos em que a
suspensão do uso de um produto tradi-
cional não piore a qualidade de vida do
doente ou quando não existir um pro-
duto de referência. A maioria das pes-
quisas no Brasil, segundo Saad Hossne,
não incluem testes contra placebo.A dis-
cussão sobre seu uso, porém, ainda tem
muito fôlego.E o Brasil,ao que tudo in-
dica,será um dos campos em que se de-
senvolverá o debate ético. •

Brasília (UNB), chama a atenção para
a assimetria no processo de pesquisa.
"Enquanto um país entra com recur-
sos tecnológicos,o outro entra com pes-
soas': diz. O que se reivindica é um
maior envolvimento intelectual dos
pesquisadores brasileiros na elabora-
ção dos projetos.

No decorrer de uma pesquisa clí-
nica, médicos e cientistas, a serviço de
laboratórios privados ou estatais e
sempre sob a mira do Comitê de Ética
(CEP), verificam a tolerância clínica, a
dosagem ótima e se os medicamentos
atuam no corpo do paciente de ma-
neira benéfica, neutralizando ou ate-
nuando uma ou outra patologia. O
protocolo do estudo precisa ser apro-
vado pelo Conep, em Brasília, e pelo
CEP da instituição. Um médico é no-
meado investigador principal e fica
responsável pela pesquisa. Atualmen-
te, estão em operação cerca de 400
CEPs no país, espalhados por quase
200 instituições.

A observação de pessoas doentes
sob efeitos da molécula em análise ou
induzidas por placebos e o trabalho es-
tatístico definirão os resultados do es-
tudo. A regra geral é que se um produ-
to previne um mal ou o remedeia em
níveis percentuais iguais ou superiores

Em 2002, gastos
com testes clínicos
de novos fármacos
atingiram a cifra
de R$ 112 milhões

ao de um antecessor reconhecidamente
eficaz e não se verificam eventos adver-
sos associados ao seu uso, então ele me-
recechegarao mercado.Em muitos casos,
a inovação se justifica pela eliminação
de efeitoscolaterais constatados em pro-
dutos de referência.

Fases da pesquisa - A pesquisa dos
efeitos de medicamentos em seres hu-
manos tem quatro fases.A fase 1 não é
feita no Brasil. Participam do estudo
apenas voluntários sadios. Testa-se a
segurança de curto prazo do produto e
analisa-se o seu perfil farmacocinético
- a maneira como a droga é distribuída
pelo corpo. A fase 2 é a do estudo tera-
pêutico piloto. Trabalha-se com um pe-
queno grupo de doentes, de 500 a mil
pessoas, e os testes, em geral, não du-
ram mais do que um ano. Um dos ob-
jetivos do estudo é estabelecer a melhor
dosagem da droga em uma relação ris-
co-beneficio. Nesse momento se con-
firma, de fato, o potencial terapêutico
da droga, se ela cumpre a função prin-
cipal para a qual foi projetada ou não.
Caso não cumpra, o laboratórie inter-
rompe a pesquisa.

~

esqUisa do Evista,por exem-
plo, está na fase 3, quando
acontece o estudo terapêu-
tico ampliado. Voluntá-
rios doentes são selecio-

nados e é feita uma análise de risco e
eficáciada droga com grandes amostras
de doentes. É a fase mais cara, a que
envolve o maior número de pacientes
(milhares de pessoas em vários países)
e mais longa (três ou quatro anos é um
bom prazo médio). Concluída a fase 3,
o produto é registrado nos órgãos de
vigilância sanitária e sua comercializa-
ção, liberada. Os estudos desenvolvidos
depois do início da comercialização do
medicamento são incluídos na chama-
da fase 4. Seus protocolos são parecidos
com os da fase 3.

No Brasil, a grande maioria dos es-
tudos pertence à fase 3. Em 2001, de
846 protocolos aprovados, 655 eram da
fase 3; 103 da fase 2; 67 da fase 4 e ape-
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