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 1 RESUMO 

Introdução: Com a mudança da perspectiva de câncer como “doença fatal” para 

enfermidade crônica que possibilita qualidade de vida e maior sobrevida global, é 

fundamental a inovação em novas drogas, possibilitando que a indústria farmacêutica 

passe a ser grande negociadora já que a pesquisa clínica é uma das melhores 

remuneradas. Objetivo: Identificar se há relação entre o estudo de drogas novas e 

estudos financiados pela indústria farmacêutica. Método: Realizou-se um estudo de 

revisão sistemática da literatura, de abordagem quantitativa, por meio de buscas 

informatizadas de estudos publicados na base de dados (PubMed e MedLine), utilizando os 

seguintes descritores (DeCS): clinical trials AND/OR lung câncer, e adotando um recorte temporal de 

2015 a 2017. Resultados: A análise dos 3mil estudos de câncer de pulmão mostrou que 

o financiamento das pesquisas de novas drogas sofre influencia da indústria 

farmacêutica dado que após realizado o Teste de Pearson (P) que correlacionou 

variáveis dos estudos abordados, foi aponta grande relevância entre indicação de 

nova droga relacionada aos estudos investigados indústria, com P (<0,001). Conclusão: 

Em virtude da fundamental evolução de medicamentos que sejam efetivos no 

tratamento e melhora na qualidade de vida de pacientes com câncer, e com base no 

lucro gerado às indústrias patrocinadoras das pesquisas, afirma-se que existe relação 

entre o estudo de novas drogas e o financiamento da Indústria farmacêutica, pois a 

mesma visa lucro sobre os investimentos de estudos. 
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2 INTRODUÇÃO 

Com a chegada de novas tecnologias na saúde houve impacto nos indicadores 

clínicos e econômicos. Através da técnica analítica de custo-efetividade como um 

instrumento de análise de valor, onde custo se refere a todo e qualquer valor pago a 

um determinado trabalho do qual seja necessário para a produção de bens ou serviços, serão, 

portanto, investigadas as relações de custo e efeito sobre o financiamento das drogas 

pela indústria farmacêutica e pelas instituições públicas. Visto que a produção e 

venda de medicamentos devem estar ajustadas em um conjunto de leis e 

regulamentos conduzidos à garantia da eficácia, qualidade e segurança dos produtos, 

e também dos custos e preços de venda dos medicamentos. Em 2017 o aumento dos 

preços com saúde cresceu em 11,05%, a maior alta desde 2001 para o setor, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de países comparáveis, o Brasil é o país que apresenta a 

segunda menor proporção de gastos públicos com a saúde. (OLIVEIRA; LABRA; BERMUDEZ, 

2006) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) (OMS, 2015) (SECOLI, et al, 2010). 



Tendo como referência o câncer como um grupo de doenças altamente 

incidente na atualidade, temos o CA de pulmão como mais comum e o mais letal 

entre todos os tumores malignos, responsável por cerca de 1,6 milhões de mortes por 

ano mundialmente, tornando-se um importante foco de investimento das indústrias 

farmacêuticas que buscam novas abordagens de medicamentos para o tratamento da 

doença. (FERNADES, 2017) (INCA 2018). 

A hipótese central dessa pesquisa consiste em demonstrar que as novas 

drogas pesquisadas possuem financiamento por parte da indústria farmacêutica, dado 

aos fatos existe a necessidade de se compreender se existe relação entre estudos 

com drogas novas e a participação da indústria farmacêutica? Portanto, essa 

pesquisa justifica-se devido à importância em compreender como a indústria 

farmacêutica intervém na produção e fomento das pesquisas para inovação e 

desenvolvimento de medicamentos novos para o combate de doenças que aplacam a 

qualidade de vida das pessoas, como é o caso do câncer. 

 3 OBJETIVOS 

• Objetivo geral: Identificar se há relação entre o estudo de drogas novas e 

estudos financiados pela indústria farmacêutica. 

4 METODOLOGIA 

 Tipo de pesquisa: Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, de 

abordagem quantitativa. 

 Banco de Dados: Foi utilizado como banco de dados os estudos publicados na base 

de dados PubMed e MedLine. 

 Descritores: Foram utilizados como descritores: clinical trials AND/OR lung cancer.  

 Critérios de inclusão e exclusão  

 Critérios de inclusão: Foram utilizados os artigos publicados na íntegra; publicados 

entre os anos de 2015, 2016 e 2017; em inglês, espanhol ou português; relacionados ao 

câncer de pulmão não-pequenas células (NSCL) metastático; estudos intervencionais 

prospectivos; e estudos intervencionais retrospectivos.  

 Critérios de exclusão: Foram excluídos os artigos publicados anteriormente ao ano 

de 2015; de outros sítios primários que não o pulmão; câncer de pulmão não-

pequenas células (NSCL) não metastáticos; e estudos observacionais. 

Aspectos éticos: Para esse tipo de pesquisa não se faz necessária à apreciação do 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).  

Extração dos dados: Os dados foram extraídos através de dois revisores 

independentes e os casos de divergência entre eles serão revisados por um terceiro 



revisor independente. Vale ressaltar que o terceiro revisor independente é um 

especialista na área de revisão sistemática e câncer de pulmão.  

 Análise dos dados: Os dados foram analisados através da plataforma SPSS® 

versão 25, onde as variáveis serão correlacionadas através do Teste de Pearson. 

Foram consideradas estatisticamente significativas aquelas variáveis que 

apresentarem o valor do p < 0.05. Para as correlações entre as variáveis categóricas 

foram utilizados os testes de qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher. Para as 

correlações entre as variáveis numéricas e categóricas foram utilizados os testes 

Mann Whitney e T- Student. 

 Variáveis do estudo: Foram consideradas variáveis do estudo: fase do estudo, n de 

pacientes, patrocinado ou não pela indústria, fase do estudo, nível de evidência 

científica, linha de tratamento, impacto positivo ou não das medicações e se 

disponível na íntegra.  

5 DESENVOLVIMENTO 

O custo da saúde 

O que é custo? 

O significado de custo na linguagem comercial é o quanto foi gasto para adquirir determinado bem, 

serviço, propriedade ou objeto, portanto é o que se dá em troca de um bem recebido, 

qualquer aplicação de recursos em seu valor monetário expresso em diferentes 

formas.(GRECO; AREND, 2013) (IUDÍCIBUS, 2006). 

 Qual o custo da saúde no Brasil? 

O aumento dos gastos em saúde, associado à busca pela eficiência na distribuição 

dos recursos é de suma importância, aonde no Brasil, em 2015 os gastos no consumo 

de bens e serviços chegaram a R$ 546 bilhões, equivalente a 9,1% do PIB. Desse 

total, R$ 231 bilhões (3,9% do PIB) advindas de consumo do governo (R$ 1.131,94 per capta) e R$ 

315 bilhões (5,2% do PIB) de famílias e instituições sem fins de lucro cujo serviços são 

destinados às famílias (R$ 1.538,79 per capta). (IBGE, 2017) (MORAEZ, et al, 2015). 

 Investigação clínica dos tratamentos oncológicos 

Níveis de evidência científica para investigação clínica 

Historicamente, a decisão médica era fundamentada na experiência pessoal, em 

observações de terceiros e no conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos das 

doenças. No início de 1990, devido ao custo em elevação da atenção médica, surgiu 

um novo paradigma para a tomada de decisão, com foco na intervenção médica 

objetivando a melhoria de resultados, essa nova prática denominada medicina 

baseada em evidências focaliza sistemas de classificação de evidências, geralmente 



esses sistemas são caracterizados de forma hierárquica, dependendo do delineamento de pesquisa. 

(GALVÃO, 2006) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA, 2006). 

 A classificação de evidências varia de 1 a 5 de forma hierarquizada, sendo que IA trata-se 

de uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados; IB ensaio 

clínico controlado e randomizado com intervalo de confiança estreito; IC resultados 

terapêuticos do tipo “tudo ou nada”; IIA revisão sistemática de estudos de coorte; IIB estudo de 

coorte; IIC observação de resultados terapêuticos estudo ecológico; IIIA revisão sistemática de 

estudos caso-controle; IIIB estudo caso-controle; IV relato de casos e V opinião de 

especialistas. (BORGES, 2013) (CENTRO DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, 2009). 

Os graus de recomendação variam entre A, B, C e D, sendo que o A consiste em estudos 

de nível 1, estudo com forte recomendação na escolha; B consiste em estudos do nível 2 

e 3 ou generalização de estudos de nível 1, estudo que recomenda a ação; são encontradas 

evidências importantes no desfecho, há evidências razoáveis para apoiar a 

recomendação; C consiste em estudos de nível 4 ou generalização de estudos de nível 2 

ou 3, encontra mínimas evidências satisfatórias na análise dos desfechos, mas conclui 

que os benefícios e os riscos do procedimento não justificam a generalização da 

recomendação, há evidências insuficientes, contra ou a favor e D consiste em estudos 

de nível 5 ou qualquer estudo inconclusivo, estudos com pobre qualidade, há evidências 

para descartar a recomendação. (MEDEIROS; ETEINS, 2002). 

 Tipos de estudos 

O estudo clínico randomizado (ECR) é um tipo de estudo experimental, desenvolvido 

em seres humanos e que visa o conhecimento do efeito de intervenções em saúde. É 

um estudo intervencionista e prospectivo. Os participantes devem ter a mesma 

oportunidade de receber, ou não, a intervenção proposta e esses grupos devem ser 

os mais parecidos possíveis. Em ECRs, um tratamento ou procedimento pode ser 

comparado a nenhum tratamento, a uma terapêutica semelhante (NEDEL; SILVEIRA, 

2016) (OLIVEIRA; PARENTE, 2010) (SOUZA, 2009). 

A pesquisa de drogas pela indústria envolve ECRs nas suas diferentes fases. São 

realizadas basicamente em 4 fases. (OLIVEIRA; PARENTE, 2010) 

Estudos Fase I: Os participantes são adultos saudáveis ou pessoas com a doença 

específica que a droga se destina a tratar. Procuram ainda determinar até que dose uma 

droga pode ser administrada antes de ocorrer toxicidade inaceitável. (OLIVEIRA; PARENTE, 2010) 

Estudos fase II: o número de pacientes que participam desta fase é maior (70 - 100). 

Aqui, o objetivo é avaliar a eficácia da medicação, isto é, se ela funciona para tratar 



determinada doença, e também obter informações mais detalhadas sobre a segurança 

(toxicidade). (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA CLÍNICA, 2018). 

Estudos de fase III: Nesta fase, o novo tratamento é comparado com o tratamento 

padrão existente. O número de pacientes aumenta de 100 para 1.000. Geralmente, os 

estudos desta fase são randomizados, isto é, os pacientes são divididos em dois 

grupos: o grupo controle (recebe o tratamento padrão) e o grupo investigacional 

(recebe a nova medicação). A divisão entre os grupos é feita sob a forma de um 

sorteio. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA CLÍNICA, 2018). 

Estudos de fase IV: Estes estudos são realizados para se confirmar que os 

resultados obtidos na fase anterior (fase III) são aplicáveis em uma grande parte da 

população doente. Nesta fase, o medicamento já foi aprovado para ser 

comercializado.(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA CLÍNICA, 2018). 

O Ensaio clínico não randomizado (quase experimental) é um estudo onde há um 

grupo intervenção e um grupo controle, mas a designação dos participantes para cada grupo não se dá 

de forma aleatória, como no ECR, mas conveniência do pesquisador. (NEDEL; SILVEIRA, 2016). 

Estudos de prevalência (transversais) ocorrem às mensurações dos fatores de 

risco e dos desfechos analisados ocorrem em um mesmo momento, concomitantemente, 

não podendo inferir no que veio primeiro (exposição ou desfecho). (NEDEL; SILVEIRA, 2016). 

Série de casos ocorre o relato da presença de determinado desfecho em um grupo 

de pacientes, não tendo um grupo de comparação, útil em gerar hipóteses, a serem 

testadas em estudos posteriores. (NEDEL; SILVEIRA, 2016). 

Estudo de caso-controle é caracterizado por um estudo aplicado em um grupo de 

pessoas e o pesquisador compara com outro grupo de pessoas que não tenham a 

doença. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS DA OBESIDADE E DOENÇAS CRÔNICAS, 2016). 

Estudo de coorte é um tipo de estudo, que obtêm dados através de questionários e 

exames, de um grande número de pessoas, e os acompanha por vários anos com o intuito de 

identificar quem desenvolve doenças, de forma a identificar possíveis fatores de risco no passado. 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS DA OBESIDADE E DOENÇAS CRÔNICAS, 2016). 

Revisão sistemática com metanálise, seu objeto de análise deixa de ser os 

pacientes e passa a ser as pesquisas já realizadas anteriormente sobre determinado 

objeto de pesquisa. Os trabalhos originais publicados na literatura são revisados e 

selecionados de maneira sistemática, e os resultados deles podem ser sumarizados 

sob um único parâmetro de magnitude de efeito (a metanálise). (NEDEL; SILVEIRA, 2016) 

 Instituições públicas que fomentam a pesquisa no Brasil 



Para estimular o desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil, em 

universidades e instituições, muitos órgãos possuem que ligação com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia e com as secretarias estaduais oferecem assistência financeira 

aos cientistas e pesquisadores brasileiros. Em meio às fundações de apoio à 

Pesquisa estão o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), sendo a agência mais antiga de fomento à pesquisa científica e tecnológica 

do país. Também temos  

 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que 

trabalha com foco na expansão e consolidação da pós graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 

em todo o país. (BRASIL, 2010) (DAAD, 2018). 

 A Fundação Pública de Amparo à Pesquisa (FAPs) fomentam a pesquisa e a 

inovação para a evolução de cada estado brasileiro, onde possuem ligação aos 

respectivos governos estaduais. A principal é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) que em 2016 financiou R$ 448.954.976,55 em bolsas no país e no exterior. 

Outras importantes agências de fomento são a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (Fapemig) (BRASIL, 2010) (DAAD, 2018) (FAPESP, 2016). 

 A indústria farmacêutica e a pesquisa clínica 

Depois da fase pré-clínica (invenção aos testes laboratoriais e em animais), é 

realizada a pesquisa clínica, onde são realizadas testes em seres humanos acerca de 

determinado medicamento a fim de avaliar seus efeitos, identificar doses, avaliar 

mecanismos de absorção, distribuição, metabolização, etc. (FARMACÊUTICAS, 2015) (PFIZER, 2018). 

Visto que atualmente movimentam-se bilhões de dólares por ano em todo o mundo 

na área da pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e diante das 

grandes possibilidades, a indústria farmacêutica passa a ser a grande negociadora 

uma vez que a pesquisa clínica seja uma das melhores remuneradas. 

(FARMACÊUTICAS, 2015) (PFIZER, 2018) (SBPPC, 2018). 

 Epidemiologia 

 A incidência do câncer cresce no Brasil, num ritmo que acompanha o envelhecimento 

populacional decorrente do aumento da expectativa de vida. As estimativas de incidência 

mundial de câncer segundo a OMS eram de mais de 10 milhões de casos novos/ano. No ano de 

2005 ocorreram 7,5 milhões de mortes relacionadas ao câncer, um total de 13% do total de 

mortes no mundo, sendo que mais de 60% ocorrem em países em desenvolvimento e 

acredita-se que 1/3 poderia ser prevenido. Nos anos 2018-2019, estima-se, para o Brasil a 

ocorrência de 600 mil casos novos de câncer a cada ano.  Ocorrerão 420 mil novos casos 

http://www.fapesp.br/
http://www.fapesp.br/
http://www.faperj.br/
http://www.faperj.br/
http://www.fapemig.br/
http://www.fapemig.br/


de câncer, exceto o câncer de pele não melanoma (cerca de 170 mil casos novos). (FEY et al 

2010). (MINISTÉRIO DA SAÚDE; INCA, 2018).  

 Fisiopatologia do câncer 

Câncer é o nome que se refere à denominação genética de um conjunto de mais 

de cem doenças, onde as células doentes têm a capacidade de se multiplicarem de 

forma desordenada e incontrolável, promovendo a formação de tumores que podem 

invadir órgãos e tecidos adjacentes, ou ainda se reproduzirem em órgãos e tecidos 

afastados do tumor primário, sendo este processo conhecido como metástase. É uma 

enfermidade multicausal crônica, onde as causas podem ser externas ou internas ao organismo, e 

ambas estão inter-relacionadas. (SECOLI; PADILHA; LEITE, 2005). (POLTRONIERI; TUSSET, 2017). 

O termo “estádio” é usado para descrever a extensão ou a gravidade do câncer. No 

estádio inicial, a pessoa tem apenas um pequeno tumor maligno. No avançado, o 

tumor, maior, já pode ter se espalhado para as áreas próximas (linfonodos) ou outras 

partes do corpo (metástases). (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al, 2006). 

Carcinogênese ou oncogênese é o processo pelo qual se promove a formação do 

câncer, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula 

cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. (INCA; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes, em uma dada 

frequência e período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser consideradas, no 

entanto, as características individuais, que facilitam ou dificultam a instalação do dano 

celular. Esse processo é composto por três estágios: Estágio de iniciação, no qual os 

genes sofrem ação dos agentes cancerígenos. Estágio de promoção, no qual os 

agentes oncopromotores atuam na célula já alterada.  Estágio de progressão, caracterizado 

pela multiplicação descontrolada e irreversível da célula. (INCA; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O câncer pode ser classificado como sendo benigno ou maligno. As neoplasias 

benignas ou tumores benignos têm seu crescimento de forma organizada, geralmente 

lento, expansivo e apresentam limites bem nítidos. Apesar de não invadirem os 

tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. As neoplasias 

malignas ou tumores malignos manifestam um maior grau de autonomia e são 

capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases, podendo ser resistentes 

ao tratamento e causar a morte do hospedeiro. (INCA; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Os carcinomas de pulmão são classificados em carcinoma de pequenas células e 

de não pequenas células. Este último compreende o adenocarcinoma, carcinoma 

indiferenciado de células grandes e carcinoma de células escamosas ou carcinoma 

espinocelular. (NOVAES et al, 2008). 



6 RESULTADOS  

O mecanismo de busca resultou na identificação de 3 mil estudos a serem 

investigados para inclusão na pesquisa. Tais foram analisados inicialmente através do 

título, posteriormente do resumo analisado e, por fim, o artigo na íntegra.  

Os dados foram analisados através do Teste de Pearson (P) que mediu o grau 

da correlação (se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica, nesse 

caso o Patrocínio ou não dos estudos pela Indústria Farmacêutica, correlacionado a 

múltiplos parâmetros, e baseado na significância da estatística cujo valor do p < 0,05. 

Para correlacionar as variáveis foram utilizados os testes de qui-quadrado ou Teste Exato 

de Fisher, e para as correlações entre as variáveis numéricas e categóricas foram 

utilizados os testes Mann Whitney e T- Student.  Como descrito na Tabela a seguir, as 

variáveis que apresentarem- se mais significativas foram número e média de 

pacientes de todos os estudos abordados; indicação de nova droga, ambos com P (< 

0,001); e disponibilidade do artigo na íntegra, cujo P (0,002). Os outros parâmetros não foram 

relevantes devido aos índices elevados de P. 

Após a análise dos dados observamos que o patrocínio da indústria reflete diretamente no 

parâmetro da indicação de novas drogas, os quais demonstram a preferência das indústrias 

farmacêuticas sobre essa vertente, uma vez que apresenta maior grau de efetividade baseado em 

seus resultados com P (< 0,001), apresentando relevância ao que se baseiam as outras vaiáveis. 

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados obtidos pela pesquisa , conclui-se que de acordo com os 

objetivos estabelecidos existe sim relação entre os estudos de drogas novas e estudos 

financiados pela indústria farmacêutica. Visto que o índice do teste Pearson (P) realizado sobre a variável 

de Indicação de Nova Droga correlacionada ao Patrocínio pela Indústria, apresenta 

grande significância com valor de P (<0,001), reafirmando a hipótese estabelecida. 

Essa realidade existe uma vez que o câncer passou a ser adscrito como doença 

crônica onde é possível uma melhor qualidade de vida e maior sobrevida global. Para 

isso, a inovação em novas drogas é fundamental.  

Portanto, a intenção desse trabalho foi além de reafirmar a hipótese anteriormente estabelecida, 

mostra que embora o investimento das farmacêuticas seja bom para o fomento e a 

evolução em pesquisa, é também preocupante, pois pode levar a um aumento do 

custo do tratamento do câncer a valores aos quais a máquina de saúde pública não 

está preparada, ocasionando, divergência entre a busca pelo tratamento adequado e 

a impossibilidade de acesso pelos altos custos impostos sobre as novas drogas. 
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