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Rio de Janeiro, 17 de março de 2017. 

FÓRUM DE CEPs DA FIOCRUZ 

SOBRE O TEXTO FINAL DO PLS 200/2015 APROVADO NO SENADO 

Há dois anos, em maio de 2015, os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres 
humanos da Fiocruz aprovaram documento manifestando repúdio ao texto original do PLS 200, 

cuja tramitação iniciava-se naquele momento, e participamos ativamente ao lado da CONEP 

denunciando o retrocesso que aquele projeto representava. Hoje, reunidos em seu Fórum, os CEPs 

da Fiocruz analisaram o texto final aprovado pelo Senado Federal e tornam públicas as suas 
conclusões. 

1. Sobre o tratamento igual entre as pesquisas patrocinadas do exterior e as nacionais: 

O poder econômico das grandes empresas multinacionais – em especial a indústria 

farmacêutica – influencia a pesquisa clínica em todo o mundo. A literatura revela vários abusos 
colocando em risco a saúde e a vida dos participantes de pesquisas, principalmente nos países 

pobres, constatando-se inclusive, em alguns casos, a adoção de normas éticas diferentes para os 

participantes dos países “centrais” e aqueles dos países ditos “periféricos”. Tratar de forma 
“isonômica” a pesquisa patrocinada a partir do exterior e a nacional significa ignorar de forma 

deliberada esses riscos potenciais, além dos cuidados necessários à proteção dos interesses 

nacionais. É por esta razão que a regulamentação hoje em vigor determina que “Os estudos 

patrocinados no exterior também deverão responder às necessidades de transferência de 
conhecimento e tecnologia para a equipe brasileira, quando aplicável, e ainda, no caso do 

desenvolvimento de novas drogas, se comprovadas sua segurança e eficácia, é obrigatório seu 

registro no Brasil” (Res. CNS 466 [III.2] p). 

A redação do § 1° do Art. 7° do projeto de lei aprovado pelo Senado não garante os 

compromissos e as vantagens, para os participantes e para o Brasil, decorrentes da realização de 

pesquisas patrocinadas pelas grandes empresas multinacionais, e deixa os participantes de pesquisa 

brasileiros à mercê de eventuais abusos. Por este motivo defendemos, sim, a adoção de critérios ou 

procedimentos distintos na análise ética dos projetos oriundos de patrocínio estrangeiro, e 
propomos a redação alternativa constante da Resolução CNS 466/2012. 

2. Sobre o uso de placebo: 

Evoluiu consideravelmente a redação final comparada à original. Pretendia-se, naquele 
momento, incorporar à legislação brasileira as concessões feitas às indústrias farmacêuticas 

multinacionais e afins na revisão da Declaração de Helsinque em 2008, na Coréia do Sul, e que não 

foram reconhecidas no Brasil; no texto original o uso do placebo seria admitido “para atender 
exigência metodológica justificada”, ou seja, bastaria uma “justificativa técnica” para privar os 

participantes de pesquisa de seus direitos e colocar em risco suas vidas. Os senadores recuaram 

diante da pressão democrática. 
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Apenas uma ressalva: no parágrafo único do Art. 29° o texto final aprovado prevê que, em 

caso de uso de placebo combinado com outro método, “o participante da pesquisa não pode ser 

privado de receber o melhor tratamento ou procedimento que seria habitualmente realizado na 

prática clínica”. A expressão “habitualmente realizado” pode gerar interpretações dúbias: em áreas 
com poucos recursos, por exemplo, o tratamento “habitualmente” realizado pode não ser o mais 

adequado para a doença em estudo – o que forneceria “argumento” a um patrocinador inescrupuloso 

para “justificar” o uso do placebo e negligenciar a proteção ao participante. Nesse sentido, o Fórum 
entende que a redação mais adequada neste parágrafo deva ser: “o participante da pesquisa não 

pode ser privado de receber o melhor tratamento ou procedimento existente”. 

3. Sobre o acesso ao medicamento pós-estudo: 

O que motiva um indivíduo portador de uma doença a participar de um estudo clínico é a 
esperança de obter a cura ou uma melhoria em sua qualidade de vida. Além dos riscos inerentes ele 

não ganha nada diretamente, exceto a possibilidade de acesso ao tratamento ou procedimento que 

pode lhe ser benéfico. O mínimo a ser exigido do patrocinador é o fornecimento gratuito do novo 
tratamento que se mostrou eficaz àqueles (as) que se dedicaram a sua descoberta; afinal, são seres 

humanos que forneceram seus corpos para estes experimentos. No texto original do projeto a 

privação deste reconhecimento era abusiva, restringindo-a aos participantes “com risco de morte ou 

de agravamento clinicamente relevante da doença”, ou nos casos de “ausência de alternativa 
terapêutica satisfatória no País”. Ou seja, mais uma tentativa de impor a primazia do lucro em 

detrimento da vida e da esperança. 

Apesar da contundente pressão de diversos setores da sociedade e do recuo dos (as) 
senadores (as) em prol da eliminação do abuso, o texto final ainda dá margem ao absurdo. Os itens 

V e VI do Art. 30° contemplam os patrocinadores ao permitir o não fornecimento do produto da 

pesquisa diante da “impossibilidade de obtenção ou fabricação” – por questões técnicas ou de 

segurança – “devidamente justificadas”, ou a partir do momento em que “o medicamento estiver 
sendo fornecido gratuitamente pelo sistema público de saúde”. 

No primeiro caso, fica difícil entender porque um produto – fartamente disponível enquanto 

estava sendo testado – fica “impossibilitado” de ser obtido ou fabricado de uma hora para outra. O 

mesmo argumento utilizado para o uso de placebo cabe aqui: justificativas são fáceis de criar. É 
preciso que a lei – ou o seu Regulamento – especifique com clareza estas “questões técnicas ou de 

segurança” capazes de justificar a ruptura do compromisso de fornecer o produto aos participantes. 

Além disso, é preciso deixar claro que – caso a ruptura seja inevitável – a retomada do fornecimento 
se dará o mais breve possível. 

No segundo caso, o Senado optou por transferir sua responsabilidade para o SUS. Ora, 

quando autorizada a comercialização pela autoridade sanitária e incorporado ao SUS, o novo 

produto estará disponível a toda população de pacientes (e o lucro do patrocinador garantido). O 
projeto de lei deve cuidar da proteção daqueles (as) que se dedicaram à viabilização deste feito: os 

participantes da pesquisa; o fornecimento a estes não deve onerar o SUS, pois na verdade trata-se de 

uma retribuição do patrocinador aos que lhe propiciaram a descoberta e os ganhos futuros! 
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Por estas razões, o Fórum de CEPs reafirma sua posição de que os produtos resultantes de 

um estudo clínico e comprovadamente eficazes devem ser garantidos pelo patrocinador aos 
participantes da pesquisa por tempo indeterminado, como orienta a Resolução CNS 466/2012. 

4. Sobre a “Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica”: 

Inegavelmente, houve avanço significativo na redação final do PLS 200/2015 desde a sua 

apresentação original no que concerne ao Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Se, naquele 

momento, a instância nacional com atribuições regulatória, fiscalizatória e recursal não era 
reconhecida, no texto final aprovado passou a ser. Outra conquista importante foi a supressão dos 

comitês de ética “independentes”, verdadeiras distorções no processo de análise ética. Uma das 

justificativas iniciais do projeto de lei referia-se à inépcia da CONEP, especialmente na morosidade 

da tramitação dos processos, argumento completamente extemporâneo e fora de propósito porque, 
nos últimos quatro anos, a CONEP agilizou sobremaneira seus procedimentos, e hoje um projeto de 

pesquisa a ela submetido tramita, em média, em cerca de 30 dias. 

Permanece, entretanto, a preocupação deste Fórum com a configuração e vinculação da 
instância nacional prevista no Sistema (Art. 2°, XXV e Art. 8°). No nosso entendimento, a CONEP 

deveria permanecer como está: composição multi e transdiciplinar, baseada nas indicações dos 

CEPs, e com a participação dos usuários; e subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, 
garantia inconteste do controle social sobre a pesquisa clínica no país. A vinculação à Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) pode ameaçar a 

independência e a transparência deste Colegiado submetendo-o aos desígnios do governo, nem 

sempre inclinados à proteção dos participantes de pesquisas. 

Há dois anos manifestamos que uma lei com o intuito de regulamentar a pesquisa clínica no 

Brasil seria bem-vinda, desde que centrada na organização do sistema atual de revisão ética – 

consagrado no país e no exterior – e capaz de prever as responsabilidades legais daqueles que não 

observam as normas éticas. E, por todas as razões acima expostas, o Fórum de CEPs da Fiocruz 
reafirma o compromisso das entidades que o compõe a favor da ética na pesquisa com seres 

humanos e na defesa dos participantes e dos pesquisadores. 


