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Cientificamente comprovado. Ou não?
Por trás da aparente objetividade da literatura
científica, esconde-se um universo repleto de
aleatoriedade, fontes de viés e conflitos de interesse,
que minam a confiança dos cientistas
da área biomédica nos resultados publicados.
Até onde podemos acreditar no que se publica?
E como superar esses problemas para criar
uma ciência mais confiável?
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CONFIABILIDADE
EM CRISE
ilustração Caco Neves

Até onde podemos
acreditar
na literatura
científica?

A

teoria de que vitaminas antioxidantes poderiam prevenir doenças cardiovasculares já era proposta desde
meados do século passado. A ideia parecia sólida,
pois os danos provocados pelas espécies reativas de
oxigênio (os radicais livres) sabidamente participam da gênese
dessas doenças. Além disso, na década de 1990, estudos observacionais mostraram que o consumo de vitamina E estava associado a uma incidência menor de doenças cardiovasculares.
Em 1996, um ensaio clínico mostrou que a suplementação com
essa vitamina diminuía em quase 50% o risco de infarto em
homens com doença coronariana. No ano seguinte, 44% dos
cardiologistas norte-americanos já receitavam rotineiramente
vitaminas antioxidantes a seus pacientes.
A hipótese, porém, começou a fazer água.
>>>
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Inúmeros ensaios clínicos posteriores não replicaram
os benefícios cardiovasculares da suplementação com
vitamina E. Pior: alguns deles mostraram que ela poderia
aumentar a mortalidade por certas causas. No final da
década passada, quase todas as hipóteses de benefícios
da vitamina E haviam sido contrariadas por estudos
maiores. Uma revisão de 2005 que analisou 19 trabalhos,
envolvendo cerca de 135 mil pacientes, concluiu que o
uso de altas doses da vitamina estava associado a um aumento de mortalidade e deveria ser abandonado.
Há um sem-número de histórias de teor semelhante
na literatura biomédica. Antipsicóticos ‘de segunda geração’, que na década de 1990 eram tidos como amplamente superiores às drogas anteriormente disponíveis,
parecem cada vez menos diferentes de seus antecessores. Estudos recentes com antidepressivos considerados
eficazes têm mostrado que essas drogas podem ser pouco melhores do que um placebo em casos de depressão
leve a moderada. E trabalhos associando certos alimentos
com a ocorrência de doenças específicas surgem a cada
semana, contradizendo uns aos outros e quase nunca
chegando a conclusões sólidas.

O que acontece?

Por vezes, a razão para mudan
ças de opinião na ciência médica são óbvias: os estudos
iniciais haviam sido malconduzidos ou não eram controlados. Mas esse nem sempre é o caso. Um levantamento
de artigos citados mais de mil vezes entre 1990 e 2003
na literatura médica – ou seja, a nata da pesquisa clínica
– demonstrou que apenas 44% tiveram seus achados reproduzidos; dos demais, 14% foram contrariados por estudos posteriores; 14% mostravam resultados inflacionados; e 24% não tinham tido suas conclusões postas à
prova. Da mesma forma, metade dos 32 estudos publicados no prestigioso New England Journal of Medicine em
2009 testando uma terapia já em uso clínico concluiu que
ela não era efetiva.
Como cientistas, fomos ensinados a crer que o método
científico representa a maneira mais eficaz de comprovar a veracidade de uma teoria. Mas o panorama real é
distinto: os resultados publicados em artigos científicos
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– que deveriam representar a fonte mais sólida de informação disponível – mostram-se frequentemente pouco
confiáveis.
O que, afinal, estaria acontecendo?
Alguns levantariam a suspeita de fraudes ou interesses escusos – e, de fato, eles existem. Mas a frequência
de fraudes deliberadas na ciência – ou, pelo menos, a das
que são descobertas – parece pequena. De cerca de 25
milhões de artigos disponíveis no PubMed (a base de
dados biomédicos mais usada no mundo), só 2.047 (menos de 0,01%) constavam, no ano passado, como retratados – procedimento utilizado quando são descobertas
falhas graves em um trabalho. Destes, em dois terços
suspeitou-se de fraude.
Dessa forma, o número de fraudes deliberadas dificilmente explicaria a profusão de resultados que acabam
não se mostrando verdadeiros. Para compreender o que
se passa, assim, é preciso analisar o processo que conduz
à publicação de um artigo, e o que leva um pesquisador
a qualificar um achado experimental como representativo e publicá-lo.

Valor p, rifa e loteria Até o início do século pas-

sado, não havia critérios claros para decidir se um conjunto de observações ou experimentos era representativo da realidade. Tudo mudou com a chamada ‘revolução estatística’ da primeira metade do século passado.
Nela, sob a liderança de matemáticos como o inglês
Ronald Fisher (1890-1962), foram criados métodos estatísticos que, se não podiam prever diretamente se
um resultado era verdadeiro, eram ao menos capazes
de estimar indiretamente a chance de ele ocorrer por
acaso, oferecendo um critério aparentemente objetivo
de confiabilidade.
Esses métodos, porém, seguem lidando com a incerteza. Em suas versões mais populares, eles calculam o
que é chamado pelos cientistas de ‘valor p’: a chance de,
considerando-se uma distribuição aleatória de resultados, encontrar-se, por mero acaso, um efeito igual ou
maior do que o experimentalmente observado. Dessa
forma, quando se diz que um tratamento reduziu a mor-

quanto mais positivo for um
resultado, maior a chance de ele
ser publicado em uma revista
científica de prestígio

talidade de um grupo de pacientes com p = 0,01, isso
significa que, em apenas 1% dos casos, uma tamanha
redução de mortalidade seria observada com um tratamento que não tivesse efeito algum.
Desde os trabalhos de Fisher, cientistas de diversas
áreas costumam usar um valor p menor do que 0,05 – ou
seja, um tamanho de efeito que só em 5% dos casos seria
encontrado por acaso – como critério para qualificar um
achado como ‘estatisticamente significativo’. Nesse caso,
a ausência de efeito é considerada improvável e, portanto, descartada.
Porém, algo com menos de 5% de chance de ocorrer
está longe de ser algo impossível de acontecer – se esse
fosse o caso, ninguém jamais ganharia uma rifa, para não
falar na loteria. Sendo mais precisos, se usarmos um limiar
de 5%, a cada 20 hipóteses falsas testadas experimentalmente, uma vai acabar ‘comprovada’ por puro acaso.

Viés de publicação

A incerteza de que falamos
é uma parte inerente do método científico, pois nenhum
experimento é totalmente representativo da realidade.
Mas o crescimento da pesquisa e suas atuais formas de
financiamento e publicação parecem estar multiplicando a incerteza e gerando uma crise de confiabilidade na
pesquisa biomédica – com resultados deletérios que
respingam na própria instituição da ciência moderna.
Um dos problemas nesse sentido é a seletividade da
literatura científica – o chamado ‘viés de publicação’. Se
tivéssemos acesso a todos os estudos feitos no mundo, não
seria difícil identificar aqueles que, em 5% das vezes,
geram um resultado espúrio por acaso, já que, para cada
um destes, haveria 19 outros que não encontram o mesmo efeito. Porém, os periódicos científicos e os próprios
cientistas costumam privilegiar os resultados positivos –
aqueles em que é encontrado o efeito de um tratamento

ou a associação de uma doença com um fator de risco,
por exemplo. Mais do que isso: quanto mais positivo for
um resultado, maior a chance de ele ser publicado em
uma revista científica de prestígio.
Resultados negativos, por outro lado, geralmente acabam engavetados, o que leva a uma preponderância
massiva de resultados positivos na literatura. Uma análise de ensaios clínicos testando a eficácia de antidepressivos mostrou que, de 74 estudos registrados entre 1987
e 2004 no FDA – agência que regula esses estudos nos
Estados Unidos –, apenas 38 (51%) haviam mostrado
resultados positivos – destes, 37 haviam sido publicados.
E os 36 trabalhos com resultados negativos? Destes,
só três haviam sido publicados como tal. Dos 33 restantes, 22 jamais haviam saído da gaveta, e outros 11 haviam
sido publicados com análises diferentes das previstas,
para dar a impressão de um resultado positivo. Assim,
apesar de só metade dos estudos realizados mostrar a
eficácia do antidepressivo testado, um médico que buscasse se atualizar sobre o tema encontraria 48 estudos
argumentando a favor da prescrição desses medicamentos, e apenas três contrários à mesma.

Sistema enviesado

A cultura de que apenas resultados positivos são meritórios de publicação gera um
sistema de incentivos perigosamente enviesado. Estudantes que precisam publicar seus trabalhos para defender uma tese terão sucesso apenas se encontrarem
resultados estatisticamente significativos. Pesquisadores que precisam de artigos em revistas científicas de
alto impacto para obterem prestígio e financiamento só
terão êxito se produzirem resultados positivos e impactantes. E, no conflito de interesse mais óbvio, a indústria
farmacêutica terá lucros volumosos se concluir que um
medicamento em seu portfólio é eficaz, mas verá seu
investimento ir pelo ralo se isso não ocorrer.
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Um sistema como esse dificilmente será idôneo, pois
leva os cientistas a fazerem perguntas sabendo de antemão que só uma determinada resposta lhes trará benefícios – algo análogo a um sistema penal em que os juízes
fossem remunerados apenas pelos réus que condenassem, por exemplo.
É surpreendente, assim, que todo esse processo seja
tão pouco questionado. Até porque as evidências mostram que esses conflitos de interesse pesam, e muito.
Ensaios clínicos publicados com financiamento da indústria farmacêutica têm, em média, quatro vezes mais
chances de encontrar um efeito positivo do medicamento do patrocinador do que outros estudos. Uma análise
recente de comparações entre antipsicóticos de diferentes laboratórios mostrou que, em 86% dos trabalhos, o
medicamento do laboratório financiador se mostrava superior ao do concorrente, com os estudos de um laboratório contradizendo diretamente os dos outros.
Como é possível, porém, manipular dados para que o
resultado desejado seja encontrado?
Novamente, os caminhos são mais sutis do que a fraude deliberada. A análise de dados científicos raramente é
consensual, e frequentemente existe mais de um modo de
examinar um resultado. Se a análise B aponta um resulta
do significativo, e a análise A não, nada impede um cientista de publicar a análise B, mesmo que a análise A tenha
sido inicialmente planejada. E isso, por vezes, sequer denota um procedimento mal-intencionado – é normal que
cientistas queiram ver suas hipóteses comprovadas e que
acabem selecionando métodos de análise que gerem resultados positivos. O impacto disso sobre a ciência, no entanto, pode ser tão grande quanto o de uma fraude explícita.

Problemas, soluções e alternativas O problema vem crescendo com o aumento exponencial
na quantidade de dados produzidos: enquanto, na década passada, cientistas buscavam associar certas doenças a variantes de um gene único, por exemplo, hoje é

possível analisar simultaneamente milhares de genes.
Como os métodos estatísticos medem a chance de en
contrar algo por acaso, o teste de muitas hipóteses simultâneas frequentemente acaba gerando resultados fal
samente positivos.
É por essa razão que estudos observacionais – que
testam de uma vez só a associação de fatores com um
grupo de doenças, por meio de um questionário sobre
alimentação e hábitos de vida, por exemplo – acabam
trazendo tantos dados posteriormente não confirmados: em um levantamento recente, nenhuma das 52
associações sugeridas em 12 estudos observacionais diferentes acabou confirmada por trabalhos posteriores.
É impossível determinar o impacto desses fenômenos sobre a ciência, mas vários estudiosos do tema são
pessimistas. Um artigo de 2005 do epidemiologista John
Ioannidis – sugestivamente intitulado ‘Why most published research findings are false’ [Por que a maioria dos
achados científicos publicados é falsa] – concluiu, com
base em modelos matemáticos, que, em diversos campos das ciências médicas, a maior parte dos achados
publicados não é verdadeira. Relatos de profissionais da
indústria farmacêutica apontam que a maioria dos alvos
terapêuticos sugeridos em artigos científicos (com números variando entre 60% e 90%) não é suficientemente reproduzível para justificar o investimento em levá-los adiante. E, ainda que se possa questionar a exatidão
dos números, é difícil negar que um problema sério de
confiabilidade vem afligindo a ciência biomédica.
As soluções para o problema são múltiplas, e iniciativas ainda tímidas começam a ganhar força. Cada vez
mais, existe pressão para que todo ensaio clínico registrado em um órgão como o FDA tenha seu protocolo divulgado e seus resultados disponibilizados – assim,
garante-se que eles sejam analisados conforme inicialmente planejado. A ciência básica, no entanto, ainda não
dispõe de um sistema equivalente, e é impossível saber
quanto do trabalho em laboratório acaba engavetado ou
analisado diferentemente do previsto.

Memória, estatística e ficção
O autor é médico e pesquisador na área de neurociências, com especial interesse no estudo da neuro
biologia da memória. Também atua como professor
de bioestatística e tem se interessado cada vez mais
por questões relacionadas à confiabilidade da literatura científica. Como ficcionista, é autor de dois livros
de contos, Estática (IEL-RS, 2006) e Correnteza e
escombros (7Letras, 2012).

22 | ciÊnciahoje | 303 | vol. 51

desfazer o mito do ‘cientificamente
comprovado’ é fundamental para
que a própria ciência possa refletir
sobre si mesma e se mostrar aberta
ao questionamento

Pesquisadores também têm buscado replicar sistematicamente resultados da literatura – entretanto, isso ainda é pouco estimulado pelos órgãos financiadores, o que
faz com que achados falsos sigam persistindo por anos
sem serem questionados. Propõe-se também que a reprodutibilidade de um achado (em vez de sua mera publicação) deveria ser usada para avaliar cientistas e distribuir recursos – mas nenhuma proposta concreta nesse
sentido foi testada ainda.
Por fim, novas formas de divulgação de ciência na internet começam a dar espaço a modelos de publicação
alternativos, em que pesquisadores podem publicar resultados negativos ou menos impactantes, bem como os
dados brutos de seus experimentos para análise independente, o que pode ajudar a reduzir os efeitos danosos
do viés de publicação e da manipulação de dados.

Tragédia dos comuns

O problema só terá solução, porém, se os próprios cientistas admitirem o tamanho
do furo – o que ainda não parece ocorrer, talvez porque
a maior parte deles esteja imersa demais nas regras do
jogo para questioná-las. Isso gera um sistema em que,
enquanto cada um seguir perseguindo a todo custo resultados positivos para obter financiamento e reconhecimento, todos acabam perdendo coletivamente.
Esse cenário – denominado ‘tragédia dos comuns’, no
jargão econômico – é análogo ao do consumo predatório
dos recursos do planeta. E, assim como este, é um problema que só será resolvido por renúncias individuais e
iniciativas coletivas.
Ainda que a competição entre pesquisadores tenha
sido historicamente uma das forças motrizes do avanço da
ciência, talvez seja hora de concedermos que ela tem gerado um ecossistema científico doente. E que, se ela não

for moderada, seguiremos perdendo tempo, recursos e
vidas de pacientes, ao acreditarmos em resultados falsos.
Ao mesmo tempo, talvez esse seja o momento propício
para trazer à esfera pública a discussão sobre os conflitos
de interesse e dúvidas inerentes à atividade científica.
Cientistas costumam ser reticentes em questionar a confiabilidade da ciência junto ao público, e tal conduta é
compreensível: em um mundo afligido por obscurantismos, fundamentalismos e dogmas de todo tipo, a defesa
do método científico sempre foi uma das prioridades da
comunicação científica.
No entanto, é importante que não tomemos os resultados de artigos científicos também como uma espécie
de dogma. No início deste século, desfazer o mito do
‘cientificamente comprovado’ é fundamental para que a
própria ciência possa refletir sobre si mesma e se mostrar
aberta ao questionamento. Não para ser infalível, mas
sim para se tornar cada vez mais capaz de corrigir seus
inevitáveis erros.
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