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Cristina Potier, directora-geral
da Fundação Rui Osório de
Castro (FROC), não tem dúvi-
das que são precisos mais en-
saios clínicos em oncologia pe-
diátrica. A propósito do Dia In-
ternacional dos Ensaios Clíni-
cos, que se assinalou ontem,
afirma que «entre as questões
que impedem a inclusão de

crianças com doença oncoló-
gica em ensaios clínicos estão
a escassez de recursos huma-
nos para coordenar, monitori-
zar e reportar aos grupos in-
ternacionais que coordenam
estes estudos e, também, a falta
de recursos financeiros».

São «muito poucos» os en-
saios clínicos envolvendo

crianças com cancro a decor-
rer no nosso país. De acordo
com a representante da FROC,
«os centros de referência de
oncologia pediátrica encon-
tram-se muito orientados para
um modelo exclusivamente
assistencial, o que faz com que
a participação de Portugal nes-
tes grupos de trabalho inter-

nacionais exista apenas sus-
tentado na boa vontade dos
médicos». A responsável apela,
por isso, à existência de uma
estrutura capaz de coordenar
a participação nestes ensaios
clínicos, considerada «uma
mais-valia para se conseguir
integrar mais crianças portu-
guesas ao abrigo de protocolos
de ensaios clínicos».

Cristina Potier lembra que as
crianças com cancro «são tra-
tadas com medicamentos que,
na grande maioria, não foram
testados para elas, mas sim
para adultos», não obstante as
características e as reacções de
um cancro na criança pode-
rem ser muito diferentes das
de um cancro no adulto. «É por
isso fundamental que exista in-
vestigação clínica e ensaios clí-
nicos específicos para a onco-
logia pediátrica», sublinha.

A directora da FROC consi-
dera ainda que Portugal deve
«contribuir para a evolução do
conhecimento da doença e da
melhoria contínua nos cuida-
dos prestados, com a vanta-
gem de assim as nossas crian-
ças terem mais cedo acesso a
terapias inovadoras» e nota
que «os ensaios clínicos reali-
zados nas crianças de que fa-
lamos são de fase III ou IV».

«Os medicamentos utiliza-
dos já têm autorização de in-
trodução no mercado. Apenas
se quer comprovar se um me-
dicamento ou protocolo é me-
lhor do que já é seguido no tra-
tamento de um certo tipo de
doença oncológica nas crian -
ças», explica.|
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