
O meu corpo
é um laboratório
0 mercado dos ensaios clínicos move milhões e permite o acesso

antecipado a novos medicamentos. Portugal tem condições ideais para os

fazer - apesar dos atrasos nas autorizações, que afastam a indústria

POR SARA SA

As
vezes sinto-me um chassi de

Fórmula 1. Ligam-me a uns sen-

sores c eu faço umas gincanas»,
brinca Duarte Cancella de Abreu,

53 anos, enquanto mostra a miniatura de um
carro de corrida onde guarda medicamentos
de várias cores c feitios. O assunto c serio,
mas nem os travões da doença de Parkinson
lhe escondem o sentido de humor. Cancella
de Abreu enfrenta-a desde os 40 anos e tem
usado os dotes de comunicador (fez a divul-

gação de vários eventos desportivos, entre
eles a Fórmula 1) para expor, sem pudor,
uma patologia que considera ser ainda um
tabu. Passa horas ao telefone, esclarecendo

outros doentes, a organizar eventos de anga-
riação de fundos ou a efetuar os tais exames

que fazem lembrar uma gincana. Assim que
o neurologista do Hospital de Santa Maria,
em Lisboa, Joaquim Ferreira, lhe propôs par-
ticipar num teste a um novo medicamento,
não teve qualquer dúvida.

AmoléculaemensaiOjOopicapone, deverá

tornar-se no segundo medicamento inteira-

mente desenvolvido pela farmacêutica por-
tuguesa Bial a entrar no mercado (o primei-
ro foi um antiepilético) . Na reta final, passa

agora pela fase 111 de ensaios clínicos. «Con-
tamos que esteja à venda em 201o», avança
o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da

Bial, Patrício Soares da Silva. A nova molé-

cula, que ajuda a manter a concentração no

sangue de levodopa (o antiparkinsoniano
preferencial), prolongando o seu efeito, fez
um longo caminho para aqui chegar. Can-
cella de Abreu apercebe-se bem dos benefí-
cios de mais este comprimido - toma 20 por
dia. «Já consigo ir até ao Algarve a conduzir,
sem precisar de fazer pausas.» Mas o que re-
fere com mais veemência é a sensação de de-

ver cumprido, ao participar no ensaio. «Te-
nho de lutar pela minha qualidade de vida e

pela dos que não têm voz», justifica.

Os milhões perdidos
A disponibilidade dos doentes é precisamen-
te uma das maiores vantagens que Portugal
apresenta, no universo dos ensaios clínicos. )

0 processo
Da molécula ao medicamento podem passar dez a 15 anos - e só 0,1% das novas moléculas passam no crivo.

Em média, quando chega ao mercado, um novo medicamento terá custado mil milhões de euros

Testes em células e em animais,

para avaliar sobretudo a

segurança. A última etapa desta
fase corresponde normalmente
aos ensaios em primatas. De um

total de cinco a dez mil moléculas,
só 250 passam à fase seguinte.

Os testes são feitos em grupos de 10 a

100 pessoas, normalmente voluntários
saudáveis. Aqui o objetivo é avaliar a

segurança do produto. Em oncologia, por
exemplo, são incluídos pacientes para os

quais já não há opções terapêuticas

Já se pretende avaliar a

eficácia e conseguir mais

informação sobre a toxicidade.

Participam 100 a 600
pacientes



Depois da aprovação pela entidade competente
(Comissão de Ética, Agência Nacional do

Medicamento) iniciam-se os ensaios clínicos. Nesta

etapa testam-se as novas moléculas em pacientes,
com diferentes objetivos em cada uma das fases.
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Comparação do novo medicamento com o padrão.
Normalmente os doentes são divididos em grupos:

num recebem a nova medicação, noutro o tratamento
standard. Em nenhum dos grupos os pacientes sabem
o que estão a tomar - nem o médico assistente. Só no
final do ensaio é que se identifica o que cada paciente
tomou. São recrutados mil a cinco mil pacientes, em

vários centros e diferentes países.

Inovação A Genlbet é a
única empresa nacional a

produzir moléculas para
ensaios

Confirmação dos resultados da

Fase 111, acompanhamento do
medicamento a longo prazo.



Coimbra e Minho
à caça de voluntários
Depois de ter ganho reputação como o

maior participante nacional em ensaios
clínicos, com mais de 100 por ano, o

Centro Hospitalar da Universidade de

Coimbra inaugura na próxima sema-
na uma nova unidade, inteiramente
dedicada aos ensaios clínicos de fase I,

que quase não acontecem em Portugal.
«Nesta fase, trabalharemos com volun-
tários saudáveis ou doentes oncológi-
cos», refere Pedro Monteiro, responsável
pela unidade que está confiante na

capacidade de recrutar voluntários
- que, na Europa, por lei, não podem
receber qualquer tipo de pagamento, a
não ser para despesas de deslocação ou

compensação pelas horas de trabalho

perdidas. 0 Centro Clínico Académico

(CCA), associado ao Hospital de Braga e

à Universidade do Minho, também está
na corrida aos ensaios de fase I. «Daqui
a três meses estaremos prontos para
fazer ensaios fase I e pré-clínicos», avan-

ça o seu diretor, o médico Nuno Sousa.

«Portugal é extraordinário na capaci-
dade de recrutar voluntários. As taxas
de abandono são muito baixas, quando
comparamos com outros países.» Maria
Lúcia Mesquita, professora aposentada,
não sabia bem o que implicava parti-
cipar num ensaio clínico. Mas aceitou
logo ser voluntária num estudo do

CCA que pretende avaliar os fatores do
envelhecimento cerebral. «É bom para
mim, porque me fazem exames, e para a

Humanidade.»

No entanto, a burocracia, os tempos de res-

posta e a fraca capacidade de organização
de boa parte das unidades de saúde tem-nos
deixado na cauda do mundo civilizado.

De acordo com um relatório da consulto-

ra PricewaterhouseCoopers, encomendado

pela Apifarma (associação da indústria far-

macêutica), cm 2011, com apenas 88 ensaios

clínicos, Portugal apresentou a mais baixa

taxa da Europa. Mais: atualmente, o valor
acrescentado bruto associado à investigação
clínica é de 72 milhões de euros, quando o

potencial de crescimento para 2015 é de €143
milhões. Estes milhões vem, por um lado,
dos honorários pagos pela indústria aos hos-

pitais e, por outro, das verbas que as unida-
des de saúde poupam em medicamentos e

exames, já que todos os custos associados

aos doentes que participam nos ensaios são

cobertos pelas empresas. «Podíamos ser
uma referência nesta área. Temos uma ex-
celente capacidade de recrutar doentes. Mas
esta ainda não é uma prioridade para algu-

mas administrações hospitalares», denun-
cia o neurologista Joaquim Ferreira, coor-
denador do Centro de Investigação Clínica

que resulta do consórcio entre o Hospital
de Santa Maria, a Faculdade de Medicina de

Lisboa e o Instituto de Medicina Molecular.
«Podemos ter aqui uma linha de montagem
que vai da fase pré-clínica ao humano», su-
blinha o neurologista, para quem é clara a

importância para os doentes, os hospitais e o
País deste tipo de investigação. «Poupam-se
milhões, pela deslocalização dos doentes do

tratamento Standard para o ensaio [já que a

droga é fornecida pela farmacê utica que o

Joaquim Ferreira
0 neurologista do

Hospital Santa Maria
dedica-se aos ensaios
há mais de uma década

promove] ; há o pagamento direto aos hospi-
tais pelo serviço prestado; as equipas médi-
cas melhoram o seu desempenho e o doente

ainda pode ter acesso antecipado a medica-
mentos inovadores», elenca o médico.

Esta tem sido uma aposta clara do serviço
de neurologia do Santa Maria c está bem à

vista: as paredes do seu gabinete estão forra-
das de cima abaixo com armários de metal.



A cada um deles corresponde uma molécula

e um ensaio clínico diferente. Mas é preciso
persistência para vencer a adversidade.

Riscados do mapa
Fátima Cardoso, diretora da Unidade de

Mama do Centro Clínico da Fundação
Champalimaud, acusa algum cansaço nes-
ta luta de trazer para o País o mesmo nível
de participação a que estava habituada na

Bélgica, onde trabalhou durante vários anos,
tendo-se afirmado como uma referência
nesta área. «Cá, tudo se faz para dificultar
os ensaios. Demora-se muito tempo, é mais

complicado», desabafa. O processo de de-
cisão cm Portugal passa por uma entidade

indefinida, corresponde na verdade a quatro
braços: a Comissão de Ética para a Investi-

gação Clínica (CEIC), o Infarmed, a admi-

nistração do hospital c a Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CKPD). «Quando,
finalmente, conseguimos todas as autoriza-

ções,játerminou o prazo para podermos ini-
ciar o recrutamento de doentes», lamenta.
«Levantam-se duvidas e exigem-se cá coisas

que não são pedidas em mais lado nenhum. A

conta disso, Portugal tem má imagem a nível
internacional nesta área. Muitos fabricantes
riscaram-nos do mapa.»

Patrício Soares da Silva também lamen-
ta os atrasos nos processos de aprovação,
o que acaba por afastar alguns dos testes

promovidos pela farmacêutica portuguesa.
«Nos últimos dez anos, fizemos mais de cem

ensaios clínicos, 40% dos quais em Portu-

gal», avança o responsável da Bial. «Sempre
que podemos, incluímos o nosso país. Isso

permite envolver técnicos nacionais e criar

emprego. Mas a indústria tem de ser célere

e acabamos por optar pelos países com tem-

pos de aprovação mais curtos», esclarece.
«Em França, por exemplo, a Comissão de

Ética também faz a avaliação da proteção de

dados. Em Portugal, por outro lado, a CNPD
não tem prazo-limite para responder», com-

para o coordenador de ensaios daquela em-

presa, Francisco Rocha.

Joaquim Cunha, diretor executivo do He-
alth Cluster Portugal (associação que agrega
a indústria e a academia), fez da luta contra
a burocracia uma causa. «Temos trabalhado

junto do Parlamento, para que os procedi-
mentos sejam simplificados. É a nossa repu-
tação, como país, que está em risco», alerta.

O cientista Alexandre Quintanilha foi no-
meado presidente da CEIC em 2011, numa
altura em que, admite, «os prazos eram
longos». Hoje, afirma, «estamos dentro dos

limites. Serão as administrações dos hospi-
tais a demorar mais tempo». Durante o ano
de 2013, a CEiC, nas suas reuniões plenárias
mensais, que juntam 35 pessoas - enfermei-

ros, médicos, cientistas, juristas -, avaliou

cerca de 150 pedidos de novos ensaios c 650
alterações aos que estavam em curso.

«Isto é uma corrida e já nos aconteceu fi-
car de fora por causa dos tempos de aprova-
ção. Mas a situação tem vindo a melhorar»,
reconhece José Laranja Pontes, presiden-
te do Instituto Português de Oncologia do

Porto, que c tido, internacionalmente, como
um bom exemplo. «Somos dos melhores a

recrutar doentes, aparecem-nos casos ra-
ros. E vamos atrás. Sc sou um bom cliente c

pago as minhas contas a horas, também exi-

jo às farmacêuticas que retribuam com en-

saios», afirma o médico. Além das vantagens
financeiras mais imediatas, a participação
em ensaios acaba por ser igualmente uma
oportunidade de os doentes terem acesso a

medicamentos inovadores, dois ou três anos

antes da sua chegada ao mercado.

Para Bárbara Lancastre, 39 anos, não se

tratou de um benefício próprio. A medicação

que está a fazer para o cancro de mama é pra-
ticamente a mesma que faria caso não tives-

se aceitado a proposta da sua médica, Fátima
Cardoso. A grande mudança c o método de

administração. Se o ensaio em que participa
tiver resultados positivos, espera-se que, no

futuro, e depois da aprovação do novo mé-
todo, as doentes possam fazer uma parte do

BARBARA LANCASTRE 39 ANOS

'Não sou cobaia
Desde abril do ano passado, a gestora
participa num ensaio da Fundação
Champalimaud onde se testa uma nova
forma de administração de quimioterapia

tratamento em casa. «Facilitar a vida a quem
passa por um processo de doença como este

pode ter uma enorme importância», nota a

enfermeira do Champalimaud. No caso de

Bárbara Lancastre, a administração do me-
dicamento é feita perante o olhar atento da

enfermeira Ana Parece, que se especializou
na coordenação de ensaios clínicos. A técni-
ca avalia com minúcia diversos parâmetros
biológicos da doente, como o ritmo cardía-

co, a pressão sanguíneo ou os possíveis efei-
tos secundários.

Qualquer comprimido de paracetamol
ou suplemento alimentar tem de entrar no
relatório. «Perco algum tempo, mas o que
são umas horas na minha vida quando posso
contribuir para o bem-estar de outras mu-
lheres? Participo com espírito de missão. Ate

nesta entrevista», admite Bárbara, gestora e

mãe de três filhos. «Quando conto que estou

num ensaio clínico, dizem-me: 'Ah, és uma
cobaia!' Mas não c de todo isso que sinto.»

Caça ao micróbio

Até chegarem aos doentes, as novas molé-
culas percorrem um longo caminho no la-

boratório. A grande maioria não chega a sair
da bancada. Podemos olhar para o Instituto
de Biologia Experimental Tecnológica, em

Oeiras, como a casa da partida. Aqui já se

participou no desenvolvimento de uma te-
rapia génica para uma terrível e rara doença I



de pele, a epidermolises bulhosa (atualmen-
tc cm ensaios de fase 11, cm França) ou de

uma vacina para o tratamento de cancro do

pâncreas.
Daqui, as moléculas podem saltar para o

edifício ao lado, a empresa Genlbet, onde

se produzem substâncias biofarmaecuticas

que serão utilizadas em ensaios pré-clínicos
c clínicos de fase I c 11. Esta c a única enti-
dade do País com capacidade para o fazer.
E não é de admirar. A produção destas molé-
culas estáimersanum rigorosíssimo sistema
de higiene. A entrada nas salas de produção
obriga a vestimenta própria (ao estilo burqa,
em que só os olhos ficam de fora). Existem

regras precisas para a limpeza de todos os

aparelhos e todos os trabalhos são vigiados

por uma funcionária da empresa cuja úni-
ca função é verificar se está tudo a ser de-

sinfetado como mandam as regras - uma

espécie de polícia do micróbio. «Estamos

sempre preparados para ser inspecionados
pelos clientes», diz a CEO Teresa Alves, que

gere uma equipa de 12 pessoas, altamente

qualificadas. O esforço tem compensado e

a empresa conseguiu trazer para Portugal
clientes de relevo, como a Novartis. Para se

apresentarem aos parceiros de negócio, par-
ticipam em feiras, candidatam-se a projetos

europeus. «Por sermos portugueses, temos
de trabalhar mais para mostrar que somos

credíveis», admite.

0 agrião que cura

Não vem do laboratório, mas pode curar.
Vários estudos em células mostraram que
o vulgar agrião de água tem propriedades

Posso candidatar-me?
À partida, são os médicos que propõem
os doentes para um ensaio clínico. Há

regras muito claras s bem definidas

para o recrutamento e parâmetros
bastante claros quanto ao perfil do
doente. No entanto, a tendência é que
este tipo de informação esteja cada vez
mais acessível aos doentes. O site da

Organização Mundial de Saúde www.

who.int/ictrp reúne informação sobre os

ensaios disponíveis em todo o mundo.
Na Europa, o www.clinicaltrialsregister.
eu apresenta os dados relativos aos
ensaios europeus. É possível fazer
pesquisa por patologia. 0 Infarmed
também disponibiliza alguns dados

gerais sobre ensaios clínicos em

Portugal, embora esteja, para já, mais
vocacionado para os técnicos www.

infarmed.pt/portal/page/portal/
PORTAL_PNEC

LUCIANA PINTO 41 ANOS

'Se fosse pepino,
jamais!'
A oficial de Justiça é uma das 200 mu-
lheres que participam num ensaio clínico

para testar o efeito do agrião em doentes
com cancro de mama

muito apetecíveis para a prevenção e trata-
mento de doenças, em particular o cancro.
«Aumenta a capacidade de regeneração do

ADI\~, reduz o potencial angiogénico (a capa-
cidade de formar novos vasos), logo, reduz a

capacidade de invasão e desacelera a proli-
feração celular», exemplifica a nutricionis-
ta c investigadora do Instituto de Medicina
Molecular, Paula Ravasco. «Em voluntários

saudáveis, que comeram 85 gramas de agrião

por dia, durante oito semanas, verificou-se

que no final da experiência tinham menos

inflamação», continua. Agora, a cientista vai

avaliar o efeito deste alimento durante o tra-
tamento de doentes oncológicos.

No seu estudo, apresentado hoje, 27, em

Lisboa, serão seguidas 200 mulheres a fazer

radioterapia na sequência de um cancro da

mama. A cientista demorou um ano e meio
a preparar o estudo, que será feito em cola-

boração com duas universidades britânicas

e uma canadiana. As doentes são seguidas na
consulta de radio-oncologia do Hospital de

Santa Maria. Uma logística «monstruosa»,
com objetivos ambiciosos. Todas as doentes

serão vistas de cima a baixo e analisadas ao

pormenor para se perceber, com rigor, qual
o efeito do alimento, em particular da subs-

tância PEITC, que está presente sempre que
este é consumido cru ou mal cozido (saltea-
do ou escaldado). «Vamos avaliar a redução
da dermite (inflamação da pele causada pela
radioterapia); na diminuição da toxicidade;
na diminuição da gordura corporal e na qua-
lidade do músculo», avança Paula Ravasco.

Luciana Pinto, 41 anos, foi a primeira do-

ente a ser recrutada para o estudo. Aceitou

logo, até porque gosta muito de agrião e será

com prazer que irá comer 100 gramas do ali-

mento, todos os dias, durante oito semanas.
«Se fosse pepino, jamais!», sorri.

Esta parceria, invulgar em Portugal, par-
tiu da empresa de hortícolas Vitacress que
investiu cerca de 30 mil curos no projeto.
«Este é apenas o primeiro ensaio, em Portu-

gal. Não ficaremos por aqui», promete o di-

retor-geral da empresa, Luís Mesquita Dias.
Luciana Pinto, oficial de justiça, sente-se

grata por os avanços da medicina lhe terem

permitido enfrentar a quimioterapia sem

nunca faltar um dia ao trabalho. «Tinha uma
ideia muito negativa destes tratamentos.
Achava que ia ficar de rastos. Mas isso não

aconteceu. Senti, na pele, que tinha havido

um grande progresso. Se eu puder fazer par-
te de mais uma melhoria, fico muito feliz»,
diz. Na sua primeira sessão, na segunda-fei-
ra passada, com a nutricionista e aluna de

doutoramento, Diná João, que acompanhará
o estudo, recebeu a sua embalagem de agrião
de água e alguns conselhos sobre a forma de

preparar o alimento: nem sumos nem sopas
- quando se parte ou se cozinha demasiado

o vegetal, perdem-se as suas propriedades
mais interessantes. Nada de complicado
para Luciana, que é o que se pode chamar
uma «mulher da guerra». Quando recebeu

o diagnóstico, a 28 de junho de 2013, esteve
duas semanas «sem chão». Mas ao fim des-

tes quinze dias de introspeção, arregaçou as

mangas e enfrentou a doença, que já tinha
afetado várias pessoas da sua família. «Não
há outra maneira, pois não?»

Duarte Cancella de Abreu também não

se deixa derrotar pela doença de Parkinson.
Faz ginástica, exercícios para a voz, refila,
reclama os seus direitos. Só há uma coisa que
o desanima. «A seguir à doença, o meu maior
obstáculo é a burocracia.» ?


