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Um levantamento detalhado e provavelmente não-exaustivo constatou que, nos 

últimos dez anos, pesquisadores brasileiros “descobriram” 28 moléculas de 

interesse farmacológico e as apresentaram em revistas científicas de alto 

impacto. Em todos os casos, logo após a publicação acadêmica ou ao mesmo 

tempo, essas moléculas foram divulgadas ao público em geral, por meio de 

jornais, revistas e programas de TV, como medicamentos promissores. Os 

coordenadores das pesquisas, entrevistados por jornalistas, afirmaram que suas 

moléculas em breve seriam avaliadas em seres humanos e estariam disponíveis 

como medicamentos em alguns anos. Essas moléculas representam novas 

possibilidades de tratamento contra câncer, tuberculose, inflamação, 

hipertensão arterial, doença de Alzheimer, artrite, epilepsia, micoses e úlceras, 

além de problemas de saúde tipicamente tropicais, como a doença de Chagas e 

esquistossomose. No entanto, dez anos depois, nenhuma das moléculas avançou 

a ponto de se tornar um medicamento e cumprir os objetivos apresentados.

Neste estudo, com o apoio conceitual e metodológico da Teoria Ator-Rede, 

seguimos os cientistas responsáveis por cada molécula para compreender como 

eles construíram redes, como as redes evoluíram e funcionaram, como os 

interesses e os agentes foram mobilizados. A partir de um número significativo 

de casos semelhantes, procuramos padrões regulares, que levassem a 

explicações comuns para a falta de sucesso e a  uma policy que favorecesse 

resultados positivos. 

Observamos que todos os coordenadores receberam substanciais financiamentos de 

agências de apoio à ciência para realizar suas pesquisas e solicitar patentes, mas depois 

contaram com um fraco apoio institucional para avançar no desenvolvimento dos 

candidatos a medicamentos. Os cientistas procuravam por conta própria empresas 

farmacêuticas que pudessem realizar os testes toxicológicos e os testes em humanos 

que avaliassem o potencial farmacológico e comercial das moléculas. O diálogo 
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dificilmente avançava, já que as empresas pediram mais ensaios pré-clínicos que os 

pesquisadores não poderiam realizar em seus laboratórios. Às vezes as empresas 

concordavam em examinar a possibilidade de licenciamento das moléculas dos 

institutos públicos de pesquisa. Mais tarde, porém, perdiam interesse, ao ver que não 

seriam capazes de realizar os testes necessários para desenvolver o novo medicamento 

ou que os testes seriam caros demais.  

Concluímos que o desenvolvimento de medicamentos no Brasil carece de mediadores 

para avaliar a relevância das moléculas, para ajudar os cientistas a organizar e 

completar os testes iniciais, e para transformar dados científicos em argumentos 

comercialmente convincentes.

 


