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Mentiras por Omissão:
O Relatório Completo
Obrigado por fazer o download do Relatório Completo em PDF. Em nosso slideshow tivemos que
condensar e compressar a informação para caber nas janelas do slideshow.
Neste PDF você é capaz de ler as citações completas dos médicos e cientistas que estão
expondo os problemas na indústria médica.

Dr. Jerome Hoffman, MD
Professor de Medicina na Universidade da Califórnia, Los
Angeles

“Quando as companhias farmacêuticas definem a agenda de pesquisas, financiam e planejam as
pesquisas, têm uma grande influência nas pessoas que escrevem as pesquisas. E, na verdade,
têm também uma influência enorme na revistas que publicam as pesquisas, porque estas revistas
dependem dos anúncios das empresas farmacêuticas para os seu próprio bem-estar financeiro.
Então não é surpreendente que a maioria do que nós pensamos que estamos aprendendo é
tremendamente distorcido.”
“Há muita evidência agora que alguns destes artigos nas revistas científicas, usados por
fabricantes de droga para favorecer as suas drogas, nem são escritos pelos médicos que assinam
os artigos, eles são na verdade escritos pelos próprios fabricantes e assinados por médicos
líderes em suas areas, quem recebem o crédito do artigo e às vezes também são pagos por
artigos que um escritor fantasma escreveu.”
Alex Sugerman-Brizan, Advogado
Projeto de Acesso à Prescrição

“É na verdade bem documentado que as empresas farmacêuticas gastam cerca de duas vezes
em marketing do que elas gastam em pesquisa e desenvolvimento. E isso realmente demonstra
as prioridades das indústrias de drogas.”

“Elas [as indústrias farmacéuticas] estão mais interessadas na comercialização de drogas de
inovação questionável para o público americano, do que elas estão em verdadeiramente inovar
drogas que vão render um avanço verdadeiro para as doenças, que não somente os americanos,
mas que pessoas do mundo todo sofrem, portanto, o fato de que elas gastam o dobro em
comercialização do que eles gastam em pesquisa, realmente enfraquece o argumento delas de
que necessitam dos preços elevados que elas nos obrigam a pagar, ou de alguma forma para
pagar toda esta investigação, supostamente inovadoras que não estão realmente acontecendo.”

"Nós precisamos prestar atencão à como ensaios clínicos são concebidos e administrados. Mas
então também temos que olhar em como revistas médicas publicam os resultados dos ensaios
clínicos e outras pesquisas. Agora, infelizmente, muitos dos artigos dos jornais são escritos por
médicos que têm um interesse financeiro na empresa e no produto, ou têm um acordo de
consultoria. E artigos de jornal também são frequentemente escritos por empresas que fazem
basicamente isto como um negócio, e em seguida, cadastram os médicos proeminentes para
colocar os seus nomes no artigo (…)
e isso dá uma falsa credibilidade aos resultados e cria uma impressão muito errada para os
médicos e outros profissionais médicos que podem ler o artigo e confiar nele.”

“Infelizmente, as táticas usadas pelos profissionais de vendas de medicamentos dependem de
todo um sistema que é modelado para manipular o que os médicos entendem sobre drogas. E,
basicamente, o vendedor é o último passo no processo. Nós também temos que analizar como os
ensaios clínicos são planejados e realizados. Neste momento, os ensaios clínicos são, na maioria
dos casos, planejados por empresas que estão tentando empurrar um determinado produto. E
infelizmente, na maioria dos casos, eles são capazes de manipular o modelo do estudo, ou
capazes de manipular como os resultados são apresentados, de forma que as drogas deles acaba
sendo apresentadas de um modo mais favorável. Isso obviamente, não é uma boa maneira para
nós analizarmos precisamente se uma droga é segura (ou não).”

“É na verdade bem documentado que as empresas farmacêuticas gastam cerca de duas vezes
em marketing do que elas gastam em pesquisa e desenvolvimento. E isso realmente demonstra
as prioridades das indústrias de drogas.”

Dra. Marcia Angell, MD
Ex-editora do Jornal de Medicina da Nova Inglaterra (um
dos Jornais de Medicina mais respeitados nos EUA)
Conferencista de nível superior na Escola de Medicina
Harvard

"A próxima coisa a observar é quanto dinheiro esta indústria gasta em marketing e administração.
No ano passado isto foi 73 bilhões de dólares, ou 32% da renda de vendas, muito dinheiro. No
mesmo ano, pesquisa e desenvolvimento representaram apenas 37 bilhões, agora 37 bilhões é
muito dinheiro, mas é apenas metade do que as empresas estão gastando em marketing e
administração."

“[Na indústria farmacêutica] certas atividades que seriam consideradas ilegais, se elas foram
chamadas de "marketing" não são ilegais, se elas são chamadas de "educação" há uma porta de
proteção para elas, por exemplo, é ilegal dar dinheiro aos médicos a fim deles prescreverem o seu
medicamento, mas se você está, essencialmente, pagando-lhes para "educar" os outros médicos,
ou ser "educado por" outros médicos, dai isso não é mais uma commissão financeira.”

Elizabeth Preston, PhD
Presidente do Departamento de Comunicação na
Faculdade Estadual de Westfield (Westfield State College)

"Reações adversas ao medicamento, as reações que ocorrem mesmo após a medicação foi
prescrita corretamente, é a 5a causa de morte nos Estados Unidos. Na verdade a cada ano nos
Estados Unidos, reações adversas causam um número estimado de mortes de cerca de 100 mil
pacientes e 1,5 milhões de internações."

Earl L. Mindell, Farmacêutico
Autor de vários livros sobre as curas naturais

"Em um artigo publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina, os pesquisadores
estudando "efeitos adversos as drogas”, em pessoas internadas em hospitais de cidades grandes,
estimaram que mais de 140.000 americanos morrem anualmente de eventos adversos de drogas.
E isto não incluindo as centenas de milhares de idosos que morrem em casa ou nos lares de
idosos e nunca são autopsiados."

Dr. John Abramson, MD
Autor do livro "Overdose América: A Promesa Quebrada da
Medicina Americana"

“Durante os anos 90, a maioria dessas investigações foram puxadas das universidades e trazidas
para as organizações de pesquisas de lucros (…)
O problema é que isso deu o controle quase completo da investigação às empresas
farmacêuticas. Elas planejaram os estudos de modo que elas controlaram os dados que muitos
dos autores dos artigos mais importantes, publicados nas melhores revistas, nem sequer são
autorizados a ver esses dados. Deste modo essas, as organizações têm controle sobre a
publicação. Assim isso significa que agora 90% dos estudos clínicos são financiados por
empresas farmacêuticas. As probabilidades são 5 vezes maiores que os estudos financiados
comercialmente irão apoiar os seus produtos".

“Houve um estudo que comparou um medicamento mais barato com 3 novos medicamentos mais
caros em quais os efeitos colaterais a longo prazo ainda não eram conhecidos. Foi descoberto
que as drogas mais baratas eram tão boas, se não melhores, do que todas os 3 destas novas
drogas no tratamento da doença indicada. Assim, um jornal médico britânico, publicou um artigo
entrevistando o consultor de marketing estratégico para as companhias de droga, e perguntou:
“Você não acha que isto vai ser um problema, o seu medicamento caro não é tão bom quanto o

medicamento antigo mais barato”, e o consultor respondeu: “Não, isso não será um problema,
temos uma indústria de 10 bilhões de dólares, nós teremos 55 eventos de promoção e esses
dados vão desaparecer, eles vão desaparecer gradualmente.” E eu acredito que ele estava certo,
a verdade realmente desapareceu."

Gene Carbons
Ex-representante de vendas para Merck

“Os médicos vão dizer que os anúncios de jornal, e os comerciais de TV, e as visitas dos
representante da droga como eu, e os almoços grátis e as canetas e os materiais de escritório, e a
pizza, não têm efeito algum sobre eles, e eles também dizem que, embora não tem qualquer efeito
sobre eles, que quase certamente tem um efeito sobre seus colegas. Mas eu sabia, sendo um exrepresentante de vendas e membro da indústria, que tudo o que eu fazia tinha efeito e fazia as
vendas da minha droga subir.”

Dr. Alfred Hassig, MD
Professor de Imunologia na Universidade de Bern

“Nós temos que mudar o nosso pensamento na medicina. Se você tentar matar uma doença, o
paciente poderá morer também. Em vez disso, devemos aprender a viver em harmonia para que
possamos viver em paz e não ser afetados por doencas. Nós temos que mudar a nossa opinião
sobre antibióticos, o que significa que, se você for infectado por um micróbio, matar o micróbio,
muitas vezes matará o paciente também. Mas temos que voltar a simbiose da antibiose, ou seja,
viver em paz com nossos micróbios.”

Dr. Dan C. Roehm M.D. FACP
Oncologista and Cardiologista

[em 1990] "O que a Dra. Johanna Budwig demonstrou a minha descrença inicial, mas
recentemente a minha satisfação total em minha prática é que o cancer é facilmente curável, o
tratamento é dieta e estilo de vida, a resposta é imediata, e a célula cancerosa é fraca e
vulnerável. O ponto de destruição bioquímico preciso, foi identificado pela Doutora em 1951, e é
especificamente corrigível, no laboratório, bem como em pacientes. Esta dieta é a dieta anticancer mais bem sucedida no mundo. Eu só desejava que todos os meus pacientes tevissem um
PhD em Bioquímica e Física Quântica para que eles possam ver, como com uma habilidade
geniosa, esta dieta foi criada. É uma maravilha!”

Dr Willner, M.D., Ph.D.
Escritor do livro “A Solução para o Cancer”

"Vários estudos clínicos independentes publicados nas principais revistas médicas do mundo,
confirmam as pesquisas da Dra.Budwig (…) Mais de 40 anos atrás a Dra. Budwig apresentou
evidências claras e convincentes, que foram confirmadas por centenas de outros documentos
relacionados com a investigação científica, que os ácidos gordos essenciais estavam no centro da
resposta ao problema do cancer (…) Você vai chegar as suas próprias conclusões a respeito de
porque esta terapia simples e eficaz de prevenção não só tem sido ignorada, mas foi suprimida!”

Aprenda mais em nosso site
e visite nossa loja virtual abaixo:
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