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 NEURÓNIOS, ENSAIOS CLÍNICOS E OS 4 DE LIVERPOOL 

A expressão epidemiológica das doenças do sistema ner-
voso na nossa população é manifestamente pesada. Ao 
longo dos últimos 30 anos, as doenças neurológicas e 
psiquiátricas transformaram-se numa das principais 
causas de incapacidade no mundo, contribuindo para 
um aumento de mortalidade que ronda os 39% e para 
um incremento em anos de vida ajustados por incapacidade 
(disability-adjusted life-years, DALY’s) de 15% 1. A maioria 
destas entidades clínicas não é 
curável e tem habitualmente um 
percurso crónico, acompanhando 
grande parte da vida (se não 
toda, dado poderem surgir em 
idade pediátrica) dos indivíduos 
por elas acometidos. Deste modo, 
a carga pessoal e familiar do 
diagnóstico extravasa para a pró-
pria sociedade, sobre a qual exerce 
um peso económico importante 
e crescente. Em 2014, nove das doenças neurológicas 
mais comuns justificavam uma despesa anual de 789 mil 
milhões de dólares, nos Estados Unidos da América 2 e 
já em 2010, na Europa, se estimava um custo de 798 mil 
milhões de dólares, no tocante às doenças do cérebro, 
sendo 60% deste valor atribuíveis a custos directos (nos 
40% de custos indirectos não foi sequer contabilizada a 
carga familiar e dos cuidadores, no tocante à sua perda 
de autonomia e capacidade produtiva)3. 
É, pois, evidente que a procura de soluções terapêuticas 
para as doenças neurológicas seja uma manifesta neces-
sidade mundial. A década de 90 do século XX, conhecida 
como a “Década do Cérebro”, foi importante para im-
pulsionar a criação de um foco nas doenças neurológicas, 

mas redundou em poucos avanços clínicos e, necessa-
riamente, terapêuticos. É um facto que permitiu lançar 
as bases para programas de intervenção estruturados 
em neurociência fundamental e daí resultou certamente 
muito do que, anos mais tarde, se veio a traduzir em op-
timização de metodologias de diagnóstico e possibilidade 
de intervenção terapêutica em doenças consideradas 
intocáveis. Um exemplo paradigmático disto mesmo 

diz respeito à esclerose múltipla: 
os critérios diagnósticos foram 
sendo aprimorados nos primeiros 
anos do século XXI e é hoje pos-
sível diagnosticar a doença aquan-
do do primeiro surto, assim como 
implementar uma estratégia de 
tratamento de alta eficácia muito 
precocemente, que modifica de 
forma substancial a evolução clí-
nica, ao longo dos muitos anos 

de convivência com ela, por parte da pessoa com o 
diagnóstico. E isto aplica-se também à população pe-
diátrica, que tem recebido, nos últimos anos, uma 
atenção redobrada, considerando-se uma população es-
pecial com potencial para ajudar a clarificar muitos as-
pectos da fisiopatologia e dos mecanismos de doença. 
Este foco na esclerose múltipla de início em idade pe-
diátrica tem permitido a condução de vários ensaios 
clínicos, que têm levado à aprovação da utilização de 
várias moléculas para tratamento desta doença numa 
fase tão precoce da vida, com resultados deveras inte-
ressantes (em muitos aspectos melhores), quando com-
parados com os que se obtiveram previamente com a 
população adulta. Para o clínico, esta é uma informação 

Mas, numa época em que desponta 
uma esperança para tratamento 
de várias doenças crónicas de his-
tória natural até agora imutável, 
Portugal tem condições para ser 
um dos epicentros da inovação 
clínica
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de extrema importância, pois corrobora algo que já em-
piricamente se sentia, quando se usavam os ditos fármacos 
off-label: o comportamento de uma determinada molécula, 
quando usada no tratamento de uma doença neurológica 
como a esclerose múltipla, pode ser muito diferente, 
entre crianças e adultos. Assim se justifica o enorme 
crescimento que se tem observado no número de ensaios 
clínicos que permitem testar novas opções terapêuticas 
para a esclerose múltipla, na criança e no adolescente. 
Este conhecimento é generalizável a outras áreas da 
Neurologia Clínica. O aprofundar do conhecimento re-
lativo à fisiopatologia de algumas doenças neurológicas 
permitiu, por exemplo, a chegada ao mercado da possi-
bilidade de administrar um gene, através de um vector 
viral, a crianças com diagnóstico de atrofia muscular 
espinhal. Do mesmo modo, terão início a curto prazo 
os ensaios clínicos em que anticorpos monoclonais di-
rigidos contra o peptídeo relacionado com o gene da 
calcitonina (CGRP) ou contra o seu receptor vão ser 
testados em crianças e adolescentes com diagnóstico de 
enxaqueca episódica e crónica. Abrem-se, assim, novas 
possibilidades de abordagem terapêutica em várias 
doenças neurológicas que terão que passar pela condução 
de vários ensaios clínicos, os quais, pela sua natureza, 
serão multicêntricos, consumidores de tempo e exigentes 
com as equipas clínicas, a quem se pede, naturalmente, 
rigor, dedicação e objectividade na recolha e organização 
dos dados.  

Portugal tem condições óptimas para a realização de 
ensaios clínicos. Nos últimos anos, tem sido possível 
atrair o interesse dos promotores deste tipo de estudos 
internacionais para o nosso país, pois têm-se vencido 
alguns obstáculos (de pendor genericamente burocrático), 
que estavam instalados. A nível das instituições de saúde, 
os mecanismos de apreciação e aprovação dos protocolos 
e toda a logística associada ao início dos estudos tem 
vindo a realizar-se de forma mais célere e eficaz, permi-
tindo já um nível de competitividade internacional 
muito favorável. Todavia, não deixa de ser surpreendente 
que a definição do principal obstáculo para a condução 
de um ensaio clínico se comece a mover na direcção da 
própria equipa de investigação. A falta de recursos hu-
manos qualificados e treinados e a desmotivação dos 
profissionais, essencialmente resultante da falta de re-
conhecimento pelo (excesso de) trabalho desenvolvido 
na investigação clínica, têm colocado algumas reservas 
na selecção de alguns centros, para a participação em 
estudos deste tipo, em Portugal. O desenvolvimento de 
estratégias terapêuticas inovadoras, na Neurologia, tem 
sido, parafraseando os Beatles, uma “Long and Winding 
Road”. Mas, numa época em que desponta uma esperança 
para tratamento de várias doenças crónicas de história 
natural até agora imutável, Portugal tem condições para 
ser um dos epicentros da inovação clínica. Será necessário 
que, entre as várias estruturas implicadas, haja quem 
faça ecoar “words of wisdom”. Ou “Let it Be”? 
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