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ma plataforma virtual com
informações sobre ensaios
clínicos está sendo desen-
volvida pelo Centro Latino
Americano e do Caribe de

Informação em Ciências da Saúde
(Bireme) e será coordenada pelo Institu-
to de Comunicação e Informação Cien-
tífica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fio-
cruz). Ensaios clínicos são estudos com
seres humanos com o objetivo de des-
cobrir ou verificar os efeitos de um pro-
duto sob investigação. Com o Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos (Rebrac), a
comunidade científica e a sociedade em
geral terão acesso livre às evidências so-
bre a eficácia e a segurança das inter-
venções em saúde, inclusive no que diz
respeito aos eventos adversos dos medi-
camentos investigados. Inédito no país,
o Rebrac garantirá mais transparência aos
ensaios clínicos financiados com recur-
sos públicos e privados.

Divulgados em publicações cientí-
ficas, os resultados estatisticamente sig-
nificativos e positivos são privilegiados,
em detrimento dos resultados negati-
vos dos medicamentos testados, que,

em geral, não são publicados. Atual-
mente, existe uma conjuntura que

prioriza esse modelo de divul-
gação, seja por interesses

editoriais ou da indústria
farmacêutica. Dessa for-

ma, as experiências
sem êxito permane-
cem desconhecidas,
o que pode levar a
novos investimentos
para procedimentos
já identificados
como ineficientes.

De acordo com
o pesquisador Josué

Laguardia, do Labora-
tório de Informação em

Saúde do Icict, estudos
com dados da Food and

Drug Administration (FDA) –
agência norte-americana res-

Mais transparência para
as pesquisas clínicas
Plataforma virtual inédita no
Brasil colocará à disposição dos
pesquisadores e da sociedade
informações sobre os estudos
com seres humanos

ponsável por regular alimentos e medi-
camentos – mostram que quase 60%
das pesquisas com novas drogas não
são publicadas mesmo cinco anos após
a conclusão das investigações. “Isso
ocorre devido ao viés de publicação, em
que os artigos publicados são os que
apresentam resultados positivos, obti-
dos em amostras grandes, favoráveis
aos financiadores da pesquisa”, afirma.

O Rebrac permitirá que os estudos
não transformados em artigos – em ge-
ral, aqueles que têm resultados negati-
vos – estejam acessíveis para elaboração
de meta-análises, dando subsídios para
a medicina baseada em evidências (a que
aplica o conhecimento científico na prá-
tica clínica). “Os pesquisadores e a soci-
edade terão mais uma fonte de informa-
ção por meio do Rebrac, que registrará
todos os ensaios clínicos feitos com se-
res humanos”, destaca Laguardia. “A im-
portância do Rebrac é enorme para o Bra-
sil, já que o país passará a contar com
um espaço virtual no qual qualquer pes-
soa terá acesso aos estudos clínicos que
estão sendo feitos em território nacio-
nal”, acrescenta.

O registro terá regras para saber o
que será anotado: como, quando, onde
e por quem são perguntas que serão
respondidas em todos os estudos. “A
nossa proposta é o registro de qualquer
investigação em seres humanos volta-
da a descobrir ou verificar os efeitos clí-
nicos, farmacológicos e farmacodinâmi-
cos de um produto sob investigação”,
resume Laguardia.

A iniciativa de desenvolver o Rebrac
é resultado da união de esforços entre a
Organização Mundial da Saúde (OMS),
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos do Ministério da Saú-
de, a Bireme e a Fiocruz, por meio do
Icict e com o apoio da Vice-Presidência
de Pesquisa e Laboratórios de Referên-
cia (VPPLR). A plataforma brasileira, que
deverá estar disponível no segundo se-
mestre de 2009, abordará desde a subs-
tância estudada até o número de paci-
entes envolvidos no ensaio clínico. A
expectativa é que ela se torne referência
na América Latina. Países como Grã-
Bretanha, China, Índia, Japão, Austrália,
Irã, Holanda, Sri Lanka e Alemanha já
dispõem de um registro nos mesmos
moldes do projeto brasileiro.
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