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O Projeto ReDO - Reaproveitamento de Drogas na Oncologia busca o reuso de drogas não oncológicas conceituadas e bem
caracterizadas para novos usos em oncologia. A fundamentação para esse projeto é apresentada examinando problemas atuais no
desenvolvimento de drogas oncológicas, desafios aos sistemas de saúde e necessidades dos futuros pacientes e dos já existentes.
Além de discutir as vantagens do reaproveitamento, o artigo também descreve algumas das características usadas na seleção das
drogas candidatas pelo projeto. Também se discutem os desafios em levar tais drogas para o ensaio clínico e prática subsequente.
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Que problema estamos tentando resolver?
O interesse no reaproveitamento de drogas oncológicas (também chamado de reposicionamento de drogas) é motivado por uma
variedade de considerações: problemas de produtividade no atual desenvolvimento de drogas; o dever de abordar as necessidades
insatisfeitas de pacientes existentes; e o impacto econômico da incidência existente e projetada de câncer nos sistemas de saúde, tanto
em países avançados como nos países em desenvolvimento. Abordaremos brevemente cada um desses aspectos, fazendo referência
às tendências atuais no desenvolvimento de drogas oncológicas no processo antes de proceder à descrição de detalhes do Projeto
Reaproveitando Drogas na Oncologia (ReDO).
Uma análise recente demonstrou que o número de novas drogas aprovadas por bilhões de dólares gastos em pesquisa e
desenvolvimento caiu pela metade a cada nove anos desde 1950, caindo em 80 vezes em termos reais (ajustados pela inflação) [1]. De
fato, alguns observadores descreveram a situação como uma “crise de produtividade”, [2] e muitas discussões têm ocorrido em relação
às causas e, possivelmente, às soluções da crise [1–4].

Essa aparente retração de novos medicamentos oncológicos emergentes de pipelines de produtos para o uso clínico está ocorrendo
contra contextos duplos, um de incidência elevada de câncer ao redor do mundo e outro do existente desafio terapêutico significante em
muitos tipos de doenças malignas. A distribuição global da incidência de câncer também está mudando, e essa mudança está projetada
para continuar. Projetando tendências demográficas históricas e mudanças na incidência do câncer, até 2030 a incidência nos países
de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo a médio representará 52% do total global ou 10,6 milhões de casos [7]. A crescente
incidência, associada em alto grau às populações idosas em países desenvolvidos e às mudanças na alimentação, níveis de atividade
física e outros fatores de estilo de vida em países em desenvolvimento [8, 9], aumentará a pressão econômica em sistemas de saúde
nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento.
Em conjunto, e apesar do êxito em algumas áreas, novos tratamentos são necessários para doenças refratárias onde há terapias de
primeira linha, e tratamentos eficazes de algumas formas de câncer às quais as opções atuais de tratamento são limitadas, como
cânceres pulmonar, pancreático, ovariano e hepático, sarcomas e outras malignidades raras. Em particular, existem poucos tratamentos
eficientes para a vasta maioria dos tumores sólidos metastáticos, uma classe de doença que permaneceu intratável apesar dos
marcantes êxitos com doenças hematológicas, como leucemia mieloide crônica (LMC) e alguns linfomas [10].
As forças econômicas que estão surgindo da incidência crescente de câncer exercerão pressão decrescente nos preços em um
momento em que os custos estão aumentando e os retornos de investimentos são menos garantidos para empresas farmacêuticas.
Acrescenta-se a isso o fato de que a quantidade de pacientes que se beneficiam de novas drogas para cânceres raros é relativamente
pequena comparada à população necessária para produzir um retorno adequado do investimento exigido para levar um novo
medicamento à clínica. Temos uma situação que demanda soluções inovadoras para evitar impasses.
Antes de prosseguir à discussão sobre o reaproveitamento de drogas como estratégia para escapar esse impasse, é importante
mencionar o paradoxo de que a indústria farmacêutica está com dificuldades para desenvolver novos medicamentos oncológicos de
forma bem-sucedida num momento em que a compreensão do câncer em nível molecular cresce de maneira estável. Paralelamente à
crescente compreensão do câncer em nível molecular e genético, o desenvolvimento de medicamentos tem sido cada vez mais
impulsionado pelo paradigma de terapias-alvo. Até o presente momento, os resultados de terapias-alvo que chegaram às clínicas, como
as direcionadas ao fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) ou receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), têm sido
frustrantes. O impacto na sobrevivência geral tem sido modesto, tumores sólidos exibem resistência inata ou adquirida (mesmo quando
os tumores são conhecidos por serem impulsionados pelo alvo biológico do tratamento), efeitos colaterais podem ser graves e os custos
por paciente são altos [11, 12].
Embora alguns desses problemas com terapias-alvo possam ser melhorados pela estratificação mais eficiente de pacientes, outros são
inerentes ao próprio paradigma. Um problema central é que tumores são sistemas adaptáveis evolucionários, exibindo um alto grau de
heterogeneidade genética intratumoral [13, 14], e que tratamentos de todo tipo agem como pressões seletivas [15]. A evolução clonal
garante que clones resistentes sobrevivam e prosperem, ao contrário das células que sucumbem ao die-off do tratamento. Nesse
cenário, terapias muito direcionadas podem ser altamente específicas e eficazes em relação as populações clonais que elas atacam,
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A crise é especialmente séria em oncologia, na qual o índice de êxito de novas drogas de ensaio de Fase I para aprovação da Food and
Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos, no período entre 2003 e 2011 foi de 6,7%, metade do índice de drogas não
oncológicas [5]. A média de tempo de desenvolvimento de drogas antineoplásicas é estimada em 8,3 anos, desde o momento da
petição de registro de novo medicamento de investigação até o recebimento da aprovação de NDA/BLA (New Drug
Application/Biological Lincense Application) [6].
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mas é provável haver uma evolução da resistência, pois as mudanças genéticas necessárias para escapar da mira da terapia podem
ser relativamente pequenas. Por esse motivo, alguns pesquisadores sugeriram que as terapias-alvo de agente único não produzirão
reações duradouras na vasta maioria dos tumores [16, 17].

De mais interesse imediato, houve um aumento do uso de drogas de terapia-alvo com agentes quimioterápicos tradicionais [19]. Os
benefícios de tal abordagem em termos de avanços na sobrevivência geral ainda não estão claros [11, 20], mas ela sugere que as
drogas não direcionadas ainda apresentam uma função importante. No entanto, tanto as terapias-alvo quando os quimioterápicos
tradicionais sofrem de problemas de toxicidade, o que impacta negativamente a qualidade de vida do paciente e normalmente requer
uma redução na dose ou a anulação do tratamento. Além disso, com poucas exceções, como imatinib (Glivec) em LMC, o grau do
benefício de muitas terapias-alvo aprovadas permanece modesto, pois houve relatos de eventos adversos graves em alguns pacientes
[11, 21–24].
Embora a abordagem de terapias-alvo esteja se tornando dominante em grandes partes da indústria farmacêutica, como sociedade,
precisamos garantir que não deixaremos inexplorada nenhuma oportunidade de desenvolvimento de drogas contra o câncer. Portanto,
ainda há uma necessidade de investigar outras fontes de agentes anticâncer, incluindo o arsenal farmacológico já existente.
Em contraste com o paradigma de agente-alvo, muitos agentes anticânceres clássicos podem ser considerados drogas “sujas” por
terem vários alvos e, em muitos casos, eles ainda precisam ser completamente elucidados. Na maioria dos casos, os medicamentos de
cânceres primitivos foram desenvolvidos e levados ao uso clínico antes de haver uma indicação clara do mecanismo de ação. Por
exemplo, o metotrexato foi adotado e usado em leucemia linfoide aguda por Sydney Farber e colaboradores por mais de dez anos antes
que Michael Osborn e Frank Huennekens demonstraram que ele inibe especificamente o diidrofolato redutase (DHFR). De fato, muitos
desses quimioterápicos de primeira e segunda geração permanecem sendo a base do tratamento de uma variedade de cânceres e
ainda estão sendo investigados em novas combinações (incluindo com agentes-alvo), em novas indicações, em novas formas (por
exemplo, formulações lipossômicas) e em novos protocolos (especificamente metronômica).
O reaproveitamento de drogas é uma estratégia alternativa no desenvolvimento de medicamentos com um histórico de
reposicionamento bem-sucedido de drogas existentes, em grande parte, em contextos não oncológicos. O exemplo mais conhecido é a
droga sildenafil (Viagra), originalmente desenvolvido por Pfizer como tratamento para hipertensão e angina, e que posteriormente foi
reaproveitado como um tratamento exitoso para disfunção erétil [27].
O trabalho de estender o uso de drogas oncológicas existentes para novas indicações de câncer pode ser considerado uma forma “leve”
de reaproveitamento de medicamentos. O objetivo é evitar muitos dos problemas com desenvolvimento e teste de drogas usando os
medicamentos que já existem contra doenças diferentes ou de novas maneiras para indicações pré-existentes. O raciocínio é claro e
semelhante à lógica da forma “pesada” de reaproveitamento de drogas que estamos buscando no projeto ReDO. Aqui, queremos pegar
drogas não oncológicas pré-existentes, bem caracterizadas e bem usadas, e usá-las como agentes de tratamentos anticâncer, seja com
quimioterápicos existentes ou com combinação com outros agentes reaproveitados.
O reaproveitamento de drogas, portanto, pode ser visto como uma reação à produtividade decadente do desenvolvimento de
medicamentos oncológicos, como uma estratégia para reduzir o período de desenvolvimento e como uma fonte de tratamento de baixo
custo para satisfazer as demandas crescentes e insatisfeitas dos pacientes de câncer. Em certo sentido, é uma estratégia muito
diferente do paradigma dominante que conduz o desenvolvimento de terapias-alvo, mas que pode representar uma fonte relativamente
inexplorada de terapias inovadoras.
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Uma solução para os problemas de resistência adquirida aos agentes específicos é o uso de uma combinação de terapias-alvo, e outra
seria o uso delas em estágios mais precoces da doença, ou ambos. Essas abordagens agora são uma área de pesquisa clínica
bastante ativa. Em muitos aspectos, a esperança inspirada pela mudança inicial para terapias-alvo – uma esperança que foi
popularizada na ideia de medicina personalizada – foi transferida à esperança de que as combinações de agentes-alvo possam ser
usadas para atacar com precisão os catalisadores específicos de cânceres em um paciente individual. Para alcançar esse estado futuro,
será necessária uma grande variedade de drogas especializadas com baixa toxicidade e a um valor que torna tal combinação viável.
Também precisaremos identificar grupos específicos de pacientes que se beneficiarão dessas combinações e realizar os ensaios
clínicos necessários para provar a eficácia dos protocolos do tratamento. Além disso, tais combinações podem envolver drogas
desenvolvidas por empresas diferentes, com os problemas logísticos e comerciais concomitantes envolvidos na união desses produtos
em um único estudo. Não é uma tarefa fácil, e o primeiro estudo que investigou uma abordagem completamente personalizada de
câncer de mama metastático relatou resultados clínicos decepcionantes, embora a eficácia não tenha sido o cenário principal [18]. A
medicina personalizada pode ser viável, mas ainda precisa ser comprovada na prática para a vasta maioria de tumores, além de
também estar longe de ser a prática clínica padrão.

Quais são as vantagens do reaproveitamento de drogas?
Em contraste com o desenvolvimento inicial de novas moléculas, o reaproveitamento de drogas começa com agentes farmacêuticos
reconhecidos com histórico de uso clínico. Portanto, há uma riqueza de dados acessíveis ao médico e pesquisador, incluindo dados
publicados sobre farmacocinética, biodisponibilidade, toxicidades (comuns e incomuns), protocolos estabelecidos e dosagens. Trata-se
de dados muito mais avançados do que é derivado de ensaios clínicos de Fase I com novos medicamentos, principalmente nessa
classe de drogas.
Não se trata de necessariamente evitar a Fase I de drogas reaproveitadas. Tal fase ainda pode ser necessária para estabelecer as
doses máximas toleradas dos medicamentos reaproveitados se a dose exigida para alcançar níveis oncologicamente relevantes for
maior do que a dose padrão usada na indicação inicial ou se o medicamento reaproveitado deve ser usado em combinações não
testadas com outras drogas. Para isso, precisamos estabelecer que não há toxicidades inaceitáveis. No entanto, mesmo nos casos em
que a Fase I é exigida, existem muitos dados humanos que informarão a estrutura e os horários das dosagens do ensaio.

Enquanto, para as empresas farmacêuticas, um ciclo de desenvolvimento reduzido tem consequências econômicas diretas em termos
de custos reduzidos, também há outros possíveis benefícios em termos de redução de risco. Como já vimos, o número de drogas
candidatas que exitosamente emergem do pipeline de produtos para o uso clínico é abaixo de 10% para a oncologia. Espera-se que,
reaproveitando drogas pré-existentes com propriedades farmacológicas reconhecidas, o risco de insucesso possa ser drasticamente
reduzido. No entanto, existem outros elementos de risco para as empresas farmacêuticas que buscam reaproveitar drogas relacionados
ao direito de propriedade intelectual e patentes, e esse é um assunto a que retornaremos em outra seção deste artigo.
Outra grande vantagem do reaproveitamento também está relacionada à economia: o uso de drogas de baixo custo e/ou genéricas.
Dados os longos períodos de desenvolvimento, altas taxas de desgaste e baixo número de produtos entregues com sucesso, as
despesas para novas drogas oncológicas por paciente são muito altas, tipicamente na faixa de 5.000,00 a 10.000,00 dólares por mês ou
50.000,00 a 100.000,000 dólares por curso. Por exemplo, uma recente carta aberta de mais de 100 profissionais de LMC denunciou os
custos de três terapias-alvos recentemente aprovadas (bosutinibe, ponatinibe e omacetaxina), com as despesas listadas para o
ponatinibe a 138.000,00 dólares por ano, omacetaxina a 28.000,00 dólares por indução e 14.000,00 dólares por curso de manutenção e
bosutinibe a cerca de 118.000,00 dólares por ano [28]. Os altos custos impõem dificuldades para os sistemas públicos de saúde em
economias avançadas e são simplesmente inacessíveis para o vasto número de pacientes em países pobres e de renda média.
Em contraste, muitos dos medicamentos que estão sendo investigados para o reaproveitamento oncológico estão disponíveis como
genéricos ou a baixo custo. Até mesmo quando tais drogas são usadas em protocolos de combinação com terapias padrões existentes,
as despesas incrementais podem ser baixas. Embora apenas o valor não seja o único parâmetro que deve decidir quais terapias são
adequadas para o cuidado do paciente, é um fator importante para os sistemas e planos de saúde e extremamente decisivo no
desenvolvimento de políticas de saúde. Em qualquer cálculo de custo-utilidade, intervenções com drogas reaproveitadas com eficácia
comprovada terão pontuações muito maiores do que intervenções com terapias-alvo mais caras. Portanto, é imperativo que estudos
clínicos randomizados com medicamentos reaproveitados sejam realizados para comprovar a eficácia e, por sua vez, ajudar a reduzir o
fardo financeiro nos sistemas de saúde sobrecarregados, principalmente em economias mais pobres.
Isso não quer dizer que não há possíveis desvantagens ao reaproveitamento de drogas. É possível que alguns medicamentos
candidatos mostrem eficiência, mas apenas em uma dosagem muito mais elevada do que o registro original da droga, com problemas
consequentes de toxicidade e eventos adversos (um assunto a que retornaremos na questão dos ensaios clínicos). As principais
desvantagens estão relacionadas aos direitos de propriedade intelectual e incentivos econômicos, principalmente para drogas sem
patente e genéricos – paradoxalmente, também uma possível vantagem do reaproveitamento.
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Se os estudos podem proceder diretamente para a Fase II ou devem começar na Fase I, é importante mencionar que o
reaproveitamento de drogas é um curto-circuito do processo extensivo de desenvolvimento de medicamentos que deve ocorrer antes de
qualquer ensaio na Fase I. Em uma avaliação do reaproveitamento de drogas versus o desenvolvimento inicial de medicamentos, um
ciclo de vida de 10 a 17 anos para o desenvolvimento inicial se contrasta com um processo de 3 a 12 anos para as drogas
reaproveitadas [26]. Um dos objetivos do projeto ReDO é reduzir ainda mais esse período de desenvolvimento.

Enquanto focamos a discussão dessa seção em problemas econômicos, não devemos perder de vista o objetivo fundamental do
projeto: identificar novas intervenções que podem ser levadas ao uso clínico de forma relativamente rápida e que possam contribuir para
melhoras significativas em pacientes de câncer, principalmente para os que já usaram todos os tratamentos padrões existentes e que
têm um prognóstico desalentador. É essa classe de pacientes que participa com mais frequência de estudos clínicos mais precoces,
normalmente os que estão focados na toxicidade e dosagem e, portanto, estão em maior risco de eventos adversos e qualidade de vida
reduzida. O nosso ponto de vista é que tais pacientes devem receber a oportunidade de participar de ensaios clínicos de medicamentos
reaproveitados para os quais nós já temos dados de toxicidade humana. Para esses pacientes, participar de um estudo com menor
probabilidade de toxicidade e um risco mais controlável de eventos adversos e, consequentemente, um impacto negativo na qualidade
de vida, pode ser uma opção mais atraente e humana.

Um paradigma diferente
Em muitos aspectos, o câncer tem sido visto historicamente como uma doença de células delinquentes, conduzidas por mutações
genômicas para expressar um fenótipo caracterizado por proliferação rápida, metabolismo alterado e resistência aos controles de ciclos
de células normais. Consequentemente, tentativas primitivas da descoberta de drogas para câncer focaram no desenvolvimento de
quimioterapias antiproliferativas potentes [10, 25]. Experimentos iniciais com leucemia e linfoma levaram ao desenvolvimento de
regimes de tratamento de alta dose e com multiagentes que causaram remissões bem-sucedidas em curto e longo prazos. Infelizmente,
a experiência com tumores sólidos não foi tão positiva quanto essa, talvez devido à arquitetura mais complexa desse tipo de tumor
comparada à doença hematológica. No processo de compreender melhor a razão da falta de êxito com as quimioterapias combinadas
de alta dosagem, aprendemos mais sobre os problemas da resistência inata e adquirida, heterogeneidade genética e subpopulações
clonais, neoangiogênese, hipóxia tumoral, evasão imunológica, metabolismo, vício oncogênico, entre outros. E ainda assim, a maior
parte do foco do desenvolvimento de drogas oncológicas permanece nas células delinquentes, embora o entusiasmo recente em
relação aos inibidores de checkpoint, uma imunoterapia direcionada, seja uma exceção [29].
Os regimes quimioterápicos multiagentes de alta dosagem (normalmente descritos como protocolos com densidade de dose máxima
tolerada) requerem intervalos no tratamento para os pacientes se recuperarem dos efeitos adversos, particularmente mielossupressão.
Embora essenciais para a sobrevivência e qualidade de vida do paciente, tais intervalos também auxiliam no desenvolvimento de
resistência adquirida. Uma reação a isso foi o desenvolvimento da quimioterapia metronômica, em que quimioterápicos padrões são
usados em baixas doses e sem intervalos no tratamento (ou com intervalos curtos). Os protocolos metronômicos normalmente usam
drogas quimioterápicas em doses não citotóxicas e por períodos prolongados, e acredita-se que os efeitos terapêuticos ocorrem devido
à ação antiangiogênica e imunomodulatória [30–34].
Paralelamente ao desenvolvimento da quimioterapia metronômica como opção clínica, também houve uma apreciação elevada da
função do microambiente do tumor como parte integral do câncer [35]. Em vez de o câncer ser uma doença de células mutantes, ela
tem sido vista com uma luz mais “ecológica” [36, 37], com populações de células heterogêneas dentro de um tumor estreitamente
relacionadas com populações de células do estroma de diferentes tipos: fibroblastos, macrófagos, células endoteliais na vascularização
do tumor, etc. Um foco clínico inicial dessa compreensão aperfeiçoada foi o desenvolvimento de tratamentos antiangiogênicos, tanto em
termos de desenvolvimento de agentes-alvo como também no entendimento de que a própria quimioterapia metronômica agiu de
maneira antiagiogênica e via modulação imune [38–40].
Tais mudanças paradigmáticas – a dosagem metronômica e a visão ecológica do câncer – receberão prioridade na nossa abordagem
em relação à seleção de drogas para reaproveitamento. A intenção não é buscar novos agentes citotóxicos antiproliferativos que podem
ser usados em doses máximas toleradas, mas analisar os medicamentos a partir do arsenal clínico existente que podem ser usados
metronomicamente ou atingir o microambiente do tumor ou que podem ser usados para aumentar a eficácia clínica das terapias
existentes de câncer. De forma específica, deve-se notar que essa ênfase na doença como um sistema adaptável e evolutivo também
implica que nós não estamos buscando um remédio com propriedades altamente específicas ou um agente-alvo. Na verdade, existe
uma lógica clara para procurar combinações de agentes – tanto drogas reaproveitadas como as oncológicas padrão – que, juntos,
trabalham para atacar vários aspectos do tumor e o microambiente.
Nos casos mais simples, buscamos reaproveitar drogas para somar aos regimes e protocolos pré-existentes, já que eles aperfeiçoam a
eficácia clínica, por exemplo, revertendo a resistência medicamentosa ou alterando um aspecto do microambiente de modo que a
biodisponibilidade da droga quimioterápica seja melhorada e a toxicidade, reduzida. No entanto, também propomos que combinações
de drogas reaproveitadas podem ter um efeito terapêutico significante em si próprias e que essas combinações podem ser tão eficazes
quanto (ou mais) alguns padrões de terapias, mas com menos toxicidade e custo.

O que o ReDO fará?
Análises de alto rendimento de medicamentos, modelagem in silico [em computadores] e outras técnicas estão identificando um número
cada vez maior de compostos – novos e pré-existentes – com níveis de atividade anticâncer. Não há escassez de drogas candidatas
para reaproveitamento. Na verdade, é o problema oposto que existe, e existem muitos medicamentos candidatos com alguma atividade
potencial que justificam certo grau de investigação. No entanto, existem candidatos para os quais normalmente há um grau mais
elevado de evidência – estudos in vitro e/ou in vivo, modelagem in silico, relatórios de casos isolados ou ensaios clínicos de fase inicial.
Frequentemente, a evidência é dispersa, não sintetizada ou obscura.

1. Drogas candidatas precisam ser filtradas e avaliadas e as mais promissoras terão que ser identificadas para passarem por uma
investigação clínica mais aprofundada.
2. Os dados dessas drogas mais promissoras precisam ser revisados, resumidos e levados à atenção de investigadores clínicos e
da comunidade oncológica mais ampla.
3. Devem-se desenvolver a identificação e a documentação de como esses medicamentos podem ser combinados com terapias
existentes ou com outras drogas reaproveitadas para indicações específicas para câncer.
4. Deve haver um trabalho junto com investigadores para desenvolver estudos clínicos que forneçam evidências positivas e negativas
de eficácia.
5. Devemos sugerir áreas onde mais trabalhos pré-clínicos são necessários para esclarecer melhor os mecanismos de ação,
evidência de sinergia para combinações ou buscar dados adicionais para priorizar tais agentes ou combinações com alta
probabilidade de eficiência clínica.
O projeto ReDO tem como objetivo realizar esses passos e trabalhar com médicos para tornar tais estudos uma realidade. Portanto, o
resultado do projeto será uma série de artigos focados em drogas candidatas específicas, o que justificará estudos clínicos específicos
revisando e resumindo dados existentes e formulando amostras de combinações e protocolos para o tratamento de vários tipos de
câncer.
Uma boa parte dos atuais trabalhos sobre reaproveitamento de drogas em oncologia foca em agentes únicos ou em tipos específicos de
câncer. Em contraste, o ReDO focará em uma variedade de agentes e em muitas indicações diferentes da doença, examinando
evidências não apenas da eficácia como agentes únicos, mas buscando evidências para combinações de drogas nessas indicações.
Tais combinações podem incluir vários medicamentos reaproveitados trabalhando juntos, assim como terapias existentes. Além disso, o
âmbito do projeto se estende para além do aspecto clinicamente puro e envolve problemas sociais e políticos mais amplos, que
impactam o sucesso do reaproveitamento.

Características de drogas candidatas
Os medicamentos que selecionamos como mais promissores compartilham várias características em comum, a saber:
• Trata-se de drogas bem reconhecidas, com muitos anos de uso clínico amplo, em vez de agentes mais novos introduzidos ao uso
clínico recentemente para indicações não oncológicas. Frequentemente, elas estão disponíveis como genéricos, mas essa não é
uma consideração básica.
• O perfil toxicológico é bom, com baixa toxicidade mesmo com dosagem crônica. O uso de protocolos metronômicos é visto como
uma vantagem, embora nenhuma droga seja eliminada se não puder ser usada desse modo.
• Existe um mecanismo de ação viável. A droga não precisa ser diretamente citotóxica. Os candidatos devem ter mecanismos de
ação putativos que são antiangiogênicos, inibem vias específicas ou atingem aspectos do microambiente do tumor.
• Fortes evidências: in vitro, in vivo e dados humanos (epidemiológicos, relatórios de casos publicados, ensaios clínicos). Os dados
humanos recebem pontuações significativamente mais altas do que um trabalho in vivo ou in vitro; resultados modelos de ratos
singênicos e ortotópicos com maior peso em trabalhos pré-clínicos.
• Existe evidência da eficácia na dosagem fisiológica. Há muitos medicamentos com os quais o trabalho pré-clínico mostra eficácia,
mas em doses ou em forma de administração não alcançáveis em pacientes ou acessíveis apenas em doses com toxicidade
significativa.

Policy

Para progredir com o reaproveitamento de drogas e levá-las à clínica, alguns passos precisam ser tomados:

As primeiras seis drogas que serão investigadas pelo projeto ReDO estão listadas na Tabela 1. Elas foram selecionadas com base nos
critérios acima de uma lista de mais de sessenta medicamentos candidatos não oncológicos com evidência recente de atividade
anticancerígena. Outros candidatos da nossa lista incluem: EPA/DHA, PUFAs, losartan/BRAs, cloroquina/hidroxicloroquina, estatinas,
propranolol/betabloqueadores, omeprazol/IBP e polissacarídeo K (PSK).
Deve-se destacar que a lista não inclui algumas drogas não oncológicas que têm atraído atenção crescente da comunidade médica,
como o medicamento antidiabético metmorfina ou aspirina. A metmorfina tem se tornado um objeto significante de pesquisa clínica
oncológica nos anos mais recentes, em parte devido à forte evidência epidemiológica de que o medicamento reduz o risco de câncer
em pacientes com diabetes do tipo II [41], o que também estimulou exploração pré-clínica e clínica significativas [42–44]. Tal nível de
interesse progrediu do laboratório para a cabeceira, e agora existem mais de cinquenta ensaios investigando o uso de metmorfina no
tratamento e na prevenção de câncer. Sendo assim, fica claro que o reaproveitamento da metmorfina como agente anticancerígeno já
está mais dominante e não é necessário priorizá-la nesse aspecto.

O que atrapalha o início dos ensaios clínicos?
Embora o foco do projeto ReDO seja fornecer aos médicos dados relevantes translacionalmente, também temos consciência de que
existem muitos fatores humanos, institucionais e econômicos em jogo. Em alguns aspectos, capturar o interesse e a imaginação dos
médicos é a parte mais fácil desse projeto. Mais complicados são os fatores institucionais e econômicos.
A maioria dos ensaios clínicos em todas as áreas da medicina é patrocinada por empresas farmacêuticas, que buscam um retorno os
investimentos feitos no desenvolvimento do medicamento sendo testado. No caso de drogas reaproveitadas, que normalmente são
genéricas ou que estão no fim do ciclo da patente, os incentivos financeiros para os testes não existem. No entanto, sem a evidência
dos estudos clínicos, especificamente os randomizados e controlados, os possíveis benefícios econômicos e médicos resultantes da
adoção desses medicamentos de baixo custo reaproveitados não serão alcançados. A sociedade como um todo perde com esse
impasse.
Em curto prazo, existem várias coisas que podemos fazer para melhorar a situação. Por exemplo, estudos clínicos menores são mais
fáceis de organizar, mais baratos para administrar e podem proceder mais rapidamente. A desvantagem é o número menor de
pacientes, menores níveis de poder estatístico e problemas com amostras de pacientes (especificamente, casos graves de cânceres
raros). No entanto, esses ensaios menores podem somar ao peso das evidências a favor das drogas reaproveitadas (presumindo
resultados positivos). Também há espaço para o setor não lucrativo, especificamente organizações e sistemas de saúde financiados
pelo governo, para investir financeiramente nos estudos clínicos na ausência do envolvimento de empresas farmacêuticas.
Uma das organizações envolvidas no projeto ReDO, a organização belga sem fins lucrativos The Anticancer Fund, já está financiando
alguns ensaios. Exemplos incluem o estudo do Ketorolac em Cirurgia de Câncer de Mama (NCT01806259), um estudo da
nitroglicerina em câncer de pulmão de células não pequenas (NCT01210378) e o do Fluvabrex (NCT02115074), investigando a
combinação de fluvastatina e celecoxibe em crianças com glioma refratário de vias ópticas. No entanto, existe um espaço
considerável para muito mais ensaios ocorrerem, e dados os possíveis benefícios econômicos para os sistemas de saúde
sobrecarregados, é de interesse desses sistemas investir na comprovação da eficácia de terapias de baixo custo. Existem, é claro,
benefícios sociais e econômicos indiretos, de modo que tratamentos com menor peso na morbidade implicam em menos despesas à
sociedade, além de oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes e famílias.
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A aspirina também não foi listada, apesar de níveis significantes de interesse nas propriedades anticancerígenas que o medicamento
possui. Embora haja certas evidências de que a aspirina tenha influência no tratamento pós-diagnóstico de câncer [45, 46], a atenção
tem sido voltada para o uso profilático do medicamento, incluindo para pacientes de alto risco devido à Síndrome de Lynch [47] ou de
incidência anterior de câncer colorretal [48]. E, semelhantemente à metmorfina, existe uma grande variedade de atividade pré-clínica e
clínica relacionando aspirina com câncer, de modo que há pouco que o nosso projeto possa somar ao debate, diferentemente da
situação com drogas menos investigadas, como mebendazol, nitroglicerina ou cimetidina.

Tabela 1. Os seis primeiros medicamentos a serem avaliados pelo projeto ReDO
Medicamento
Mebendazol
Nitroglicerina
Cimetidina
Claritromicina

Tipo

Indicação existente

Anti-helmíntico

Infecções por nematóides

Genérico

Vasodilator

Angina

Genérico

Antagonista do receptor
H2
Antibiótico

Úlcera péptica

Genérico

Infecção no trato
respiratório
Alívio de dor

Genérico

Antifúngico de amplo
espectro

Genérico

Diclofenac

AINE

Itraconazol

Antifúngico

Disponibilidade

Genérico

Um blog recente do periódico Health Affairs [49] explicou que, da mesma forma que a sociedade reconheceu o problema de incentivo no
âmago do desenvolvimento de medicamentos para doenças órfãs – com a adoção abrangente da legislação de “medicamento órfão” no
mundo inteiro –, também há problemas de incentivo em relação ao reaproveitamento de drogas existentes em terapias oncológicas.
Órfãos financeiros incluem medicamentos ou terapias para os quais existe pouca ou nenhuma proteção de patente, ou seja, a maior
parte das drogas que vemos como candidatas para o reaproveitamento em oncologia. Portanto, há espaço para inovação, incluindo
mudanças na legislação, para enfrentar a escassez de incentivos para que a sociedade possa colher os benefícios do
reaproveitamento.

Fase II, fase III ou outra coisa?
Existe uma tendência em relação aos grandes estudos de Fase III na oncologia, incentivada pelas pequenas melhoras incrementais nas
medidas de resultado (sobrevivência geral ou sem progressão) de alguns medicamentos novos. Tais melhoras necessitam de amostras
maiores para alcançar poder suficiente [22, 50]. Da perspectiva de reaproveitamento de drogas, essa tendência é problemática devido à
logística e aos custos envolvidos no desenvolvimento e gerenciamento de um grande estudo clínico de Fase III. Sem patrocínio
significativo, as despesas com o tempo e funcionários para desenvolver e dirigir um ensaio randomizado e controlado, multicêntrico e de
alta potência provavelmente estarão além dos recursos disponibilizados pelos pequenos grupos de médicos envolvidos na pesquisa.
Portanto, de um ponto de vista puramente prático, estudos menores parecem ser mais viáveis para drogas reaproveitadas. Tais estudos
normalmente são designados de Fase II, que têm um status menor nos olhos de muitos médicos, embora sejam de alta qualidade,
adequadamente randomizados e com resultados positivos nos desfechos clinicamente relevantes. Em vez de pensar em termos de
estudos de Fase III, talvez precisemos pensar em termos de estudos de Fase II/III ou estudos clínicos “essenciais” no caso do
reaproveitamento. Nesses casos, os resultados dos testes randomizados e controlados, com números menores de pacientes
comparado ao que é comum em muitos ensaios de Fase III atuais, devem ter um nível de reconhecimento pela comunidade oncológica
semelhante ao recebido pelos estudos financiados por grandes indústrias.
Isso tem sido reconhecido, em partes, pelo FDA dos Estados Unidos com a nova designação de “terapia inovadora”, um passo tomado
explicitamente para agilizar a aprovação e a adoção clínica de novas terapias para condições sérias e de risco à vida [51]. Até então,
reconhecimentos legislativos semelhantes à necessidade de acelerar a aprovação de medicamentos para tais condições não foram
concedidos na União Europeia.
O interesse na fiabilidade em grandes estudos de Fase III não é simplesmente teórico. Há vários casos em que os estudos clínicos
relataram resultados positivos com drogas reaproveitadas, e ainda assim, os resultados não levaram a nenhuma mudança na prática
clínica. Por exemplo, já houve numerosos ensaios clínicos envolvendo o uso do antagonista do receptor de histamina do tipo 2,
cimetidina no câncer colorretal [52], com uma recente avaliação de Cochrane concluindo que a “cimetidina parece conferir um benefício
de sobrevivência quando dado como adjunto de cirurgia de ressecção curativa de cânceres colorretais” [53]. Contudo, os resultados
desses vários testes não foram traduzidos em prática clínica. Consequentemente, o procedimento a que o tratamento com cimetidina foi
comparado não representa mais os padrões de tratamento. Semelhantemente, um teste recente do agente antifúngico itraconazol em
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Em longo prazo, talvez exista uma necessidade de desenvolver novos modelos de direitos de propriedade intelectual e/ou esquemas de
incentivo para que esses medicamentos possam ser testados nos estudos com o envolvimento de empresas farmacêuticas,
seguradoras de saúde, organizações sem fins lucrativos e grupos de interesse de pacientes.

CPCNP precisou ser finalizado precocemente, apesar dos resultados positivos, devido à mudança no padrão de tratamento durante o
recrutamento [54]. Em ambos os casos, é improvável que os estudos financiados por indústrias teriam sofrido os mesmos efeitos.
Além do financiamento, as empresas farmacêuticas fornecem um conjunto de porta-vozes para os medicamentos que elas desenvolvem em
parceria com médicos e estudiosos. Elas garantem que resultados positivos criem certo dinamismo e guiam o processo em direção à uma
finalização bem-sucedida, licenciamento do medicamento e incorporação eventual à prática clínica. Existe uma escassez enorme de portavozes e defensores das drogas reaproveitadas.
Por exemplo, dados de um ensaio feito em CPCNP com nitroglicerina [55] e em câncer colorretal com cimetidina [53] parecem oferecer
evidências suficientes de um efeito grande em doenças graves. No entanto, sem o estímulo e o financiamento de um patrocinador –
normalmente uma empresa farmacêutica – não há impulsionamento para aprovação oficial, autorização de mercado ou inclusão em diretrizes
oficiais. Mesmo quando as evidências alcançam o maior nível possível, a ausência da aprovação oficial significa que os resultados são ignorados
em detrimento dos pacientes de câncer e da saúde pública em geral. O que poderia ser chamado de resultados de testes de “inovação da
prática”, na verdade, não mudam as práticas sozinhos.

Uso off-label?
Por fim, reconhecemos também que os dados que tornamos disponíveis como parte do projeto ReDO fornecerão aos médicos
tratando pacientes com cânceres em estágios avançados possibilidades adicionais para explorar em um cenário off-label e sem
testes. A prática do uso off-label [utilização para outros fins que não os originalmente indicados no rótulo] de medicamentos em
oncologia varia de acordo com o quadro jurídico, ambiente institucional e normas culturais. No Reino Unido, a Lei de Inovação Médica,
caso seja decretada, terá impacto na prevalência dessa prática. Outros fatores que podem influenciar o grau de uso off-label de
medicamentos na oncologia incluem o uso de sistemas de apoio de decisão médica e os procedimentos do cuidador vinculados à
saída das delimitações programadas, particularmente no contexto de um sistema de reembolso de capitação.
Além de potencialmente beneficiar o paciente de forma direta, o uso off-label de drogas reaproveitadas fornece dados importantes e
clinicamente relevantes na forma de relatório de casos bem documentados, alguns dos quais compõem as evidências que usamos no
projeto ReDO. Médicos exerceram uma função importante em identificar e investigar medicamentos reaproveitados, mas o conceito
de “descoberta de campo” geralmente é subestimado [58].
Adicionalmente, existe espaço para realizar muito mais com tais experiências através da coleta e compartilhamento de dados. Por
exemplo, a organização sem fins lucrativos dos EUA GlobalCures, que faz parte do projeto ReDO, iniciou um programa chamado
SHARE explicitamente para coletar essas informações clínicas.

Conclusão
Este artigo definiu vários problemas com o desenvolvimento atual de drogas oncológicas, pressões econômicas impostas nos
sistemas de saúde devido aos custos elevados de novos tratamentos de câncer e a crescente incidência da doença, tanto em países
desenvolvidos como em desenvolvimento. O reaproveitamento de medicamentos de agentes não oncológicos já existentes,
particularmente drogas genéricas e de baixo custo com perfis de toxicidade conhecidos, tem sido proposto como uma estratégia para
abordar tais problemas. Embora existam muitas vantagens do reaproveitamento, que foram definidas acima, devemos focar em
conduzir uma observação conclusiva sobre benefício final que estamos buscando.
Os autores deste artigo são um grupo diverso de pesquisadores, médicos e porta-vozes de pacientes, todos trabalhando no setor sem
fins lucrativos. Buscamos novos tratamentos que satisfaçam as necessidades dos pacientes existentes no menor período possível e
com valores acessíveis em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Acima de tudo, buscamos tratamentos que são, no mínimo,
tão eficazes quanto os padrões de tratamento já existentes, incluindo as terapias-alvo mais recentes que estão emergindo na prática
clínica, mas com menos toxicidade e oferecendo melhor qualidade de vida aos pacientes. Existem muitos desafios a serem superados

Policy

A aspirina é o exemplo protípico de tal problema. Em 2003, Sandler et al. relataram a finalização precoce de um estudo randomizado
placebo-controlado de aspirina depois do limite de eficácia ter sido ultrapassado na análise preliminar [48]. Em tal estudo, os pacientes
curativamente tratados para câncer colorretal tinham substancialmente menos adenomas colorretais novos se estivessem tomando
aspirina. Evidências positivas adicionais foram coletadas desde esse relatório [56], mas a aspirina não é mencionada nas diretrizes do
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de 2014 e é brevemente discutida das diretrizes do European Society for Medical
Oncology (ESMO) de 2013, mas relacionada à evidência menos clinicamente relevante das descobertas moleculares recentes no
cenário adjuvante [57].

para tornar o reaproveitamento de drogas uma realidade, mas talvez o primeiro deles seja convencer médicos e pacientes de que
existem medicamentos antigos, que já estão no armário do farmacêutico, que podem fornecer algum valor aos pacientes de câncer no
combate à doença. Esperamos que este artigo e aqueles que o acompanham e focam em medicamentos individuais possam fornecer
a lógica científica e a evidência necessárias para isso.
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