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Quão confiáveis são os estudos biomédicos
brasileiros? Projeto inédito vai testar até cem
artigos publicados nas duas últimas décadas
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O crescimento da participação brasileira nas discussões científicas é impressionante. Para se ter ideia, nos
anos 1990, ficava abaixo de 10 mil o
número de artigos publicados anualmente por brasileiros em revistas indexadas (as com periodicidade regular e registro em bases de dados para
consulta no mundo todo). Atualmente, porém, já ocupamos o 14º lugar
entre os países que mais produzem
pesquisas, com cerca de 70 mil artigos publicados. Um fantasma, contudo, ronda o meio acadêmico: quanto
dessa produção é reprodutível?
Embora as agências de fomento
comemorem o número, não faz sentido tamanho crescimento caso grande

Com ajuda de mais
de 70 laboratórios,
projeto vai testar
a confiabilidade da
ciência biomédica
brasileira

parte dos resultados positivos alcançados nas pesquisas da área biomédica não possa ser reproduzida pela
indústria. A empresa farmacêutica
Amgen, por exemplo, recentemente tentou desenvolver novos medicamentos contra o câncer usando 53
estudos pré-clínicos publicados. A
surpresa: somente 11% dos resultados puderam ser replicados. Outro
exemplo é o da Bayer, que selecionou
67 projetos de pesquisa na intenção
de validar dados para o desenvolvimento de novas drogas. O sucesso
foi alcançado em 25% dos testes.
“Obviamente que a geração de resultados inválidos pode ser produto
de fraudes, mas a ameaça à reprodutibilidade é parte natural da atividade
científica”, observa Olavo B. Amaral,
médico e professor do Instituto de
Bioquímica Médica da UFRJ. “Não
se pode desconsiderar fatores como
falhas humanas, erros técnicos ou
peculiaridades não identificadas nas
condições de amostras. Muitas vezes,
o próprio autor da pesquisa esquece de informar detalhes importantes
do experimento.” Preocupado com a
questão, Amaral encabeça a Iniciativa
Brasileira de Reprodutibilidade, um
projeto que vai estimar, pela primeira vez na história, a confiabilidade da
ciência biomédica brasileira.
A iniciativa, patrocinada pelo Instituto Serrapilheira (primeira instituição privada de fomento à ciência no
Brasil), recebeu inscrições de 71 laboratórios de 18 estados interessados
em participar. A ideia é reproduzir,
em pelo menos três locais diferentes,
de 50 a cem resultados apresentados
em periódicos nos últimos 20 anos.
O plano é que cada colaborador refaça de cinco a dez experimentos. A
conclusão está prevista para 2021.
A sorte está lançada
Entre as falhas que levam a resultados que não conseguem ser repetidos, está o que Amaral chama de
fator do puro acaso. “É como tirar
cara ou coroa. Jogar uma moeda para
cima e dar cinco caras seguidas é

Conheça algumas
das causas de
problemas
em estudos

improvável, mas acontece. Então, se
você fizer muitos experimentos, os
resultados acabam coincidindo. Determinado resultado pode dar certo
uma vez a cada 20 tentativas, por
exemplo, mas não é um efeito real.”
Isso é mais grave ainda quando
ocorre o “acaso potencializado pelo
viés de análise”. Ou seja, quando o
pesquisador realiza dezenas de experimentos e seleciona o que mais deu
certo. “Isso pode ser o grosso do problema de reprodutibilidade”, aposta.
Especialmente se a perspectiva de
análise é determinada após o exame
dos dados, é provável que a hipótese
fique condicionada aos próprios resultados que deveriam colocá-la em

"Não parece
que o sistema
de publicação,
como existe
hoje, seja
capaz de
filtrar o que
se sustenta"
Olavo Amaral
Coordenador do estudo

faz de conta Erros graves podem

ser decorrentes de fraude de dados
ou "maquiagem" de resultados nulos
de modo que pareçam positivos.

forçação de barra Falhas

também ocorrem quando a hipótese
do estudo só é formulada após o
conhecimento dos resultados.

ops! Despreparo dos pesquisado-

res para executar os testes e/ou
problemas técnicos do laboratório
também podem estragar tudo.

telefone sem fio Não adianta um

estudo ser bem-feito se é escrito de
forma descuidada, o que compromete
a sua repetição por outros cientistas.

SEM CONTROLE Os revisores das

revistas científicas, que dizem se um
estudo merece ou não ser publicado,
também têm responsabilidade.

xeque. Cria-se, assim, uma subversão ao método científico. “Estatística costuma ser um buraco negro na
formação de cientistas da área [biomédica]. Os métodos são passados
oralmente dentro dos grupos de pesquisa, e a análise termina por ser realizada sem uma real compreensão de
seu significado", diz Amaral.
Quando não se alcança um resultado estatisticamente significativo,
há grandes chances de que o trabalho seja posto de lado. Amaral atribui
isso ao senso comum de que resultados negativos possam ser rejeitados
pelas revistas científicas. “Assim, vários experimentos acabam não publicados só porque não confirmaram a
hipótese original, e não porque apresentam problemas de execução.”
Um jeito prático de prevenir desvios, sugere, seria exigir que o pesquisador registrasse com antecedência a sua hipótese, o protocolo
de pesquisa e o plano de análise. Da
parte das revistas, seria interessante
estimular a publicação dos resultados
obtidos, mesmo que sejam nulos.
“A ciência atual é muito avaliada por volume e impacto. Mas sair
numa revista de renome não garante que aquilo seja verdade. A priori,
deveria ser, pois passou pela revisão por pares. Mas não parece que o
sistema de publicação, como existe
hoje, seja capaz de filtrar, de fato, o
que se sustenta e o que não se sustenta. Isso precisa ser colocado de
volta na avaliação científica”, conclui.
Por Eduardo Ribeiro
Fonte: Olavo B. Amaral, professor da UFRJ

