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Seis homens saudáveis, dos 28 aos 49 anos, 
estão Internados em Rennes. Um em morte 
cerebral, os outros em estado grave. 
A ministra da Saúde francesa comunicou 
ontem o grave acidente ao final da manhã. 
A farmacêutica portuguesa já emitiu 
um comunicado em que afirma que o 
desenvolvimento do medicamento segue 
desde o início todas as boas práticas 
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Mortes 
em ensaios 
clínicos 
podem ficar 
sem culpados 
França. Seis homens testaram a nova molécu-
la da Bial para a dor. Estão internados. Só have-
rá culpados se se provar falha nos cuidados 

JOANA CAPUCHO 
e DIANA MENDES 

Os voluntários, seis homens com 
idades entre os 28 e os 49 anos, sau-
dáveis, tinham começado a tomar o 
medicamento no dia 7, quinta-fei-
ra. No domingo, o primeiro revelou 
sintomas, tendo sido internado no 
dia seguinte no Hospital de Rennes, 
França. Está agora em morte cere-
bral. Outros cinco foram hospitali-
zados nos dias seguintes. Todos es-
tavam a testar a nova molécula para 
a dor, produzida pela Bial-os en-
saios clínicos decorriam em França. 
A ministra da Saúde francesa comu-
nicou o acidente ontem de manhã e 
a polícia está a investigar. No entan-
to, não é certo que alguém venha a  

BIAL 

Cria medicamentos 
que chegam a 50 países 
> Criada em 1924, na Trofa, 
a Bial passou de pequena 
e familiar a empresa farma-
cêutica e de Investigação.Tem 
como missão "desenvolver, 
encontrar e fornecer novas 
soluções terapêuticas na área 
da Saúde" e assume a investi-
gação e desenvolvimento, a 
internacionalização e a quali-
dade como áreas estratégicas. 
Através da inovação, preocu-
pa-se em desenvolver"solu-
ções terapêuticas internacio-
nalmente competitivas". Luís 
Portela herdou do avô a Bial e 
tornou-a um centro de pes-
quisa. Agora, o filho António 
dirige-a. Distribui produtos 
em mais de 50 países. 

ser responsabilizado pelo inciden-
te. Nestes casos é preciso que se pro-
ve que houve culpa dos envolvidos 
no processo para que alguém seja 
responsabilizado, já que os voluntá-
rios dão o seu consentimento infor-
mado. 

O advogado José Jácome, espe-
cializado na área farmacêutica, ex-
plica: "Se alguém falhou com os cui-
dados a que está obrigado, será res-
ponsabilizado." No entanto, "se foi 
um efeito secundário que não esta-
va previsto, ninguém poderá ser res-
ponsabilizado". E os voluntários que 
sofreram os efeitos adversos podem 
não receber indemnização. 

Segundo a ministra da Saúde, o 
ensaio clínico envolveu 198 pessoas, 
tendo 90 tomado o medicamento 
em teste em diferentes doses. Aos 
seis homens que foram hospitaliza-
dos em Rennes terá sido adminis-
trada a dose mais forte. MarisolTou-
raine diz que a situação é "inédita" 
no país. O caso está a ser investiga-
do pelas autoridades judiciais. 

Em comunicado, a Bial confir-
mou que o ensaio -conduzido pela 
Biotrial, em França-envolvia uma 
"nova molécula na área da dor (ini-
bidor da enzima FAAH)". A empre-
sa portuguesa realçou que o de-
senvolvimento do medicamento 
"segue desde o início todas as boas 
práticas internacionais". Segundo 
a farmacêutica, "os resultados ob-
tidos de acordo com as diretrizes 
internacionais permitiram o início 
dos ensaios clínicos em pessoas" e 
já mais de uma centena tinham 
participado "sem notificação de 
qualquer reação adversa modera-
da ou grave". 

Joaquim Ferreira, professor de 
Farmacologia Clínica na Faculdade 
de Medicina de Lisboa, diz que a 
prioridade é perceber o que causou 
os efeitos adversos graves. "Mesmo  

numa fase muito precoce, é raríssi-
mo existirem problemas desta gra-
vidade." Para se discutir responsa-
bilidades "é preciso saber a causa." 
E existem muitas entidades envol-
vidas no processo além da Bial e da 
Biotrial. "O Conselho de Ética apro-
va o ensaio e as agências do medica-
mento também avaliam." 

Segurança do medicamento 
António Vaz Carneiro, diretor do 
Centro de Estudos de Medicina Ba-
seada na Evidência da Faculdade de 
Medicina de Lisboa, explica ao DN 
que os doentes que participam de 
forma voluntária na fase 1 são sem-
pre saudáveis, ao contrário dos da 

DX rápido 
Bial diz que segue "as boas 
práticas internacionais" e que 
mais de cem doentes tinham 
testado sem problema. 

Casos deste tipo são raros 
e para se discutir culpados 
é preciso saber a causa 
destas reações adversas.  

fase 2.0 objetivo é precisamente 
avaliar se há reação estranha, efeito 
inesperado ou se é tóxico. Mas tudo 
controlado em ambiente hospitalar, 
daí que envolva poucos doentes. 

Neste caso, já teriam sido trata-
dos quase uma centena, dos quais 
terão registado em simultâneo rea-
ções adversas graves. "Tendo sido 
detetadas ao mesmo tempo é por-
que terão sido tratados na mesma 
altura. O que acho estranho é haver 
reações graves, acidentes que por 
vezes não se podem evitar." 

Situações que envolvam estas 
consequências podem acontecer 
nesta e noutras fasPs, mas o médico 
e investigador recorda-se de poucos 
casos que tenham envolvido tantos 
doentes. "Ocorreu um caso seme-
lhante no Reino Unido, com um an-
ticorpo monoclonal, que levou ao 
internamento de seis doentes, o que 
foi questionado na altura por não 
ser a prática habitual." Mas, apesar 
das reações, "a verdade é que esta é 
a única forma de fazer a ciência pro-
gredir". Apesar de haver um consen-
timento informado, os doentes, que 
nesta fase costumam ser remunera-
dos, têm algum tipo de proteção em 
alguns países, porque as empresas 
têm seguros para cobrir estes riscos. 

À margem da tomada de posse 
da nova direção do Infarmed, o mi-
nistro da Saúde referiu "estar a 
acompanhar a situação com enor-
me preocupação. Temos a maior 
consideração pelo trabalho da Bial". 

CASOS GRAVES 

Reino Unido. Seis 
voluntários com cancro 
> Seis pessoas que participaram num 

ensaio clínico no Reino Unido, em 
2006, acabaram por desenvolver 
doenças como cancro linfático e 
lúpus. Destinado a tratar doenças 
como esclerose múltipla, leucemia 
ou reumatismo, o medicamento ex-
perimental TGN 1412 terá provocado 
sintomas como cefaleia, perdas de 
memória, inchaços na cabeça e no 
pescoço. Um voluntário foi chamado 
de "homem-elefante." Mais tarde, 
soube-se que o medicamento terá 
sido administrado demasiado rápido. 

Portugal. Uma mulher 
morre em ensaio clínico 
> Em 2004, uma mulher morreu du-

rante o ensaio clínico de um medica-
mento para a artrite reumatoide, 
no Hospital de São João, no Porto. 
Testava o Humira, do laboratório 
Abbott. Convencida de que a mulher 
não foi informada dos riscos que cor-
ria, a família processou o médico de 
ter sido negligente, ignorando os ris-
cos e as queixas da paciente. 
Acusado de homicídio por negligên-
cia, o médico acabou ilibado, pois não 
existia um nexo de causalidade entre 
a morte e o medicamento. 
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EUA. Deixou de andar 
para tratar Parkinson 

> O objetivo era melhorar as suas ca-
pacidades motoras. Mas depois de 
participar no ensaio clínico de um 
medicamento para a doença de 
Parkinson, Suzanne Davenport dei-
xou de andar, tendo passado a viver 
num lar de idosos. Até então, conta 
o The Wall Street Joumal, Suzanne 
conduzia, cozinhava e conseguia 
cuidar de si mesma. Na opinião da 
família da Pensilvânia ( EUA) foi o 
ensaio que provocou o agravar da si-
tuação da mulher, de 71 anos, o que 
a levou a processar os fabricantes. 

EUA. Jesse foi a primeira 
a morrer pela genética 
> Jesse Gelsinger terá sido a primei-

ra pessoa a morrer em ensaios clí-
nicos de terapia genética, nos 
Estados Unidos. Em 1999, o rapaz, 
de 18 anos, que sofria de um dis-
túrbio metabólico com origem ge-
nética, foi convidado pelo pediatra 
para participar num ensaio. 
Quando o medicamento foi admi-
nistrado, o rapaz teve uma reação 
imunológica grave. Morreu quatro 
dias depois. A família recorreu à 
justiça alegando falhas no consen-
timento informado. 

PASSO 
A PASSO 

Os estudos em huma-
nos têm quatro etapas. 
Doente assina um con-
sentimento informado 

1 Segurança e tole-
rância ao remédio 

Na primeira fase da investigação 
em humanos testa-se a segu-
rança e a tolerância ao medica-
mento. O objetivo é administrar 
doses baixas num pequeno nú-
mero de participantes, geral-
mente indivíduos saudáveis. 
A dose é aumentada gradual-
mente durante a fase 1 para 
permitir medir os resultados. 

Avaliar efeitos 
e potenciais riscos 

Nesta altura são já eleitos parti-
cipantes que têm a condição mé-
dica que o medicamento permite 
tratar. É nesta altura que se co-
meça a avaliar a eficácia do tra-
tamento, efeitos secundárias e 
eventuais riscos. Os participan-
tes são agora em maior número 
e estudam-se as doses mais indi-
cadas para que seja eficaz. 

Mais informação 
sobre a eficácia 

É a fase que envolve já um núme-
ro elevado de doentes e se reco-
lhe mais informação sobre a efi-
cácia e segurança. Os estudos 
são aleatórios e envolvem grupos 
diferentes, geralmente um deles 
recebendo um placebo. É aqui 
que se conclui o risco-benefício 
do remédio. Já pode haver um 
pedido para a comercialização. 

4  Estudos quando 
já se comercializa 

Estes são estudos pós-comer-
cialização, quando já está apro-
vado para uso de doentes. Os in-
vestigadores recolhem cada vez 
mais informações acerca dos ris-
cos a longo prazo, reações ad-
versas adicionais e tiram conclu-
sões sobre a melhor forma de 
tratar. São estudos que duram 
anos e com milhares de pessoas. 

5  Consentimento 
informado é exigido 

Após indicação médica para in-
clusão no ensaio, os participan-
tes têm de assinar um consenti-
mento informado, no qual decla-
ram a vontade de participar e ter 
conhecimento dos riscos e das 
informações sobre proteção de 
dados. Em caso de efeitos ad-
versos, os tratamentos são pa-
gos, mas não há compensação 
adicional. 

ENTREVISTA 

"Qualquer ensaio 
clínico tem riscos" 

Situações como a que ocorreu 
em França são comuns em en-
saios clínicos? 
Felizmente não. Os ensaios clíni-
cos têm várias fases para reduzir 
ao mínimo estes problemas, mas 
qualquer ensaio tem riscos. Para 
usar uma nova molécula temos 
de a testar. E os testes têm de ser 
feitos em humanos e envolvendo 
um número cada vez maior de 
pessoas para que se obtenha in-
formação estatística. 
É seguro participar em ensaios 
clínicos? 
Não existe risco zero em nada. 
Quando se testa um novo fárma-
co, o risco não é nulo. Felizmente,  

este tipo de situações não aconte-
ce com muita frequência. O que se 
faz é avançar devagarinho, daí que 
desde a descoberta de uma molé-
cula até o medicamento chegar ao 
mercado possa demorar dez anos. 
São precisos muitos anos para ver 
se há segurança e eficácia. 
As primeiras doses administra-
das são baixas? 
Os primeiros ensaios são feitos 
com doses muito baixas, que vão 
aumentando ligeiramente. Quan-
do se chega a doses mais altas, 
notam-se mais os efeitos não de-
sejados. 
As pessoas sabem os riscos que 
correm? 
óbvio. Tem de haver consenti-
mento informado. A pessoa sabe 
que vai entrar num ensaio e sabe 
os possíveis riscos que envolve. 
Isso tem de estar o mais acaute-
lado possível. Mas, neste mundo 
da inovação e da descoberta, há 
muita coisa que não se sabe. Com  
moléculas novas; não sabemos 
tudo o que pode acontecer, em-
bora existam dados acumulados 
sobre os efeitos em animais e cul-
turas de células. 

rio, com 15 pedidos. Ainda predo-
minam os estudos de fase 3 (90 ao 
todo), que é a etapa que dita a en-
trada do medicamento no merca-
do e há menos incerteza quanto 
aos seus efeitos. 

Dos pedidos efetuados ao In-
farrned, 123 tiveram parecer po-
sitivo num tempo de resposta 
curto, de 28 dias, em média. 
Além da oncologia, destacam-se 
tratamentos em áreas como as 
doenças infecciosas, sistema 
nervoso central e doenças car-
diovasculares. 

Os benefícios da realização dos 
ensaios são diversos. Além de ha-
ver pagamentos às unidades que 
os realizam e às equipas, são mi-
lhares os doentes que participam, 
por vezes beneficiando de um tra-
tamento quando já não há uma 
alternativa eficaz. 

No caso da hepatite C, por 
exemplo, muitas pessoas acaba-
ram por ser curadas numa altura 
em que ainda não havia autoriza- 

137 
> pedidos para ensaios clínicos 
Após um período em que os testes de 
medicamentos estiveram em queda 
em Portugal, 2015 registou um forte 
aumento, 50%.123 foram aprovados. 

As maiores complicações 
surgem na primeira fase? 
Não. E muito difícil fazer genera-
lizações. A primeira fase envolve 
pessoas saudáveis e é para testar 
a tolerância do corpo a uma nova 
droga. É para se saber se num in-
divíduo saudável não tem efeitos 
adversos graves. Provavelmente 
não há muitos casos em que as 
pessoas entram em coma ou mor-
rem nesta fase. 
Porque é que as empresas vão 
fazer ensaios a outros países? 
Há ensaios em muitos países. Em 
Portugal, fazem-se centenas em 
muitas áreas. Muitas vezes são fei-
tos em vários países em simultâ-
neo. Por vezes, na fase três são rea-
lizados em dezenas de hospitais 
pelo mundo fora. 
Recorda-se de algum caso grave 
em Portugal? 
Não tenho memória de casos gra-
ves recentemente. Muitas vezes 
é difícil fazer a ligação entre o que 
acontece e o fármaco. É difícil 
saber se foi a droga que matou a 
pessoa, ou se esta até já teria mor-
rido mais cedo se não fosse o me-
dicamento. J.C. 

ção para o seu uso generalizado 
em Portugal. 

Hospitais investigam mais 
Um sinal positivo é a participação 
cada vez maior de hospitais e uni-
versidades na investigação, um 
tipo de trabalho que é mais inde-
pendente da indústria farmacêu-
tica e depende mais da organiza-
ção das equipas nacionais. A títu-
lo individual, foram solicitados 
13 pedidos de investigação, mais 
um do que no ano anterior. 

Mas há mais instituições envol-
vidas na angariação de ensaios clí-
nicos mesmo em nome da indús-
tria. No ano passado, por exemplo, 
foram criados três grandes centros 
de investigação nacionais, centra-
dos no Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, Central e de São João, que vi-
sam criar sinergias entre vários or-
ganismos e em conjunto com as fa-
culdades de Medicina. "Os estudos 
são uma escola fantástica. Ajudam 
a melhorar a cultura e a prática clí-
nica a nível geral. As equipas ficam 
treinadas a identificar problemas e 
comportamentos e conseguem re-
sultados muito positivos", sublinha 
Vaz Carneiro. 

As estatísticas publicadas mos-
tram ainda um aumento assina-
lável de medicamentos biológi-
cos, que ganham peso em relação 
aos baseados em substâncias quí-
micas. D.M. 

ALEXANDRE 
QUINTANILHA 
Investigador, depu-
tado e presidente 
da Comissão de 
Educação e Ciência 

   

Evolução Desde 2009 que o 
Infarmed não registava tantos 
pedidos para a realização de 
ensaios clínicos. Oncologia 
representa metade 

Desde 2009 que não havia tantos 
pedidos em Portugal para desen-
volver ensaios clínicos. De acordo 
com os dados da Autoridade Na-
cional do Medicamento (Infar-
med), em 2015 houve 137 pedidos 
para iniciar investigação, o que si-
gnifica que houve uma subida de 
mais de 50% nas solicitações. 
A área da oncologia continua a li-
derar os ensaios, representando 
quase metade do total. 

O balanço anual publicado no 
sitedo Infarmed mostra sinais po-
sitivos de um setor que esteve em 
queda durante alguns anos, mas 
que está a recuperar e as crescer. 
António Vaz Carneiro, diretor do 
Centro de Estudos de Medicina 
Baseada na Evidência da Faculda-
de de Medicina de Lisboa, não tem 
dúvidas: "Estamos a ficar mais 
competentes nesta matéria e mais 
experientes em estudos de áreas 
extraordinariamente complexas." 

Há milhares de doentes envol-
vidos — em maio eram cerca de 
12 mil — em fases distintas da in-
vestigação. Por exemplo, na fase 1, 
em que estava este medicamento 
da Bial, há um crescimento notó- 

Em 2015 Portugal bateu recorde 
de pedidos para investigação 
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ENSAIOS CLÍNICOS 

Um caso de morte cerebral, 
cinco em risco de vida. Os 
testes que ameaçam a Bial 
• Seis pessoas ficaram em estado 
grave, uma delas em morte cere-
bral, ao participar em ensaios clíni-
cos com um novo medicamento 
da farmacêutica portuguesa Bial 
em França. A empresa confirmou 
o acidente nos testes que contem-
plam uma nova molécula na área  

da dor, garantindo que a Bial segue 
"as boas práticas internacionais". 
Especialistas ouvidos pelo DN su-
blinham que nestes casos é dificil 
apurar responsabilidades. Se há 
consentimento informado dos vo-
luntários, pode não haver lugar a 
indemnizações. 111+ PÁGS. 2 E 3 


