São Paulo, 28 de abril de 2014.

Ilma. Sr. Senadora
Ana Amélia Lemos

Ref.: Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica - Reavaliação dos
processos para a condução de pesquisa clínica relacionadas a ANVISA e ao Sistema
CEP/CONEP

Cara Senadora,
As discussões sobre a condução de pesquisa clínica com medicamentos é sempre motivo
de sensibilização de pessoas que como a senhora, entendem a necessidade de que para
certas doenças o tempo é fator determinante entre a vida e a morte.
Nossa entidade (SBPPC) tem acompanhado seu empenho em mapear as questões que
envolvem esse setor e entender as razões que tem gerado insatisfação entre a
comunidade científica e entre pacientes de forma geral. Por essa razão, elaboramos esse
documento, que estamos certos poderá auxiliar na elaboração de politicas públicas que
possibilitem o avanço das pesquisas dentro de marcos éticos e legais que garantam a
segurança dos que participam dos estudos e da população em geral que de alguma forma
se beneficiará com o avanço de novas tecnologias.
Esse documento está dividido em partes, a fim de facilitar sua leitura e de fazer com que
a Senhora Senadora e sua Assessoria compreendam da melhor forma nossas
preocupações, anseios e sugestões.

Parte I - Quem somos nós: Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica
Desde a nossa fundação em junho de 1999, a 
SBPPC possui dois focos principais, sendo
que o primeiro é levar a população a real noção do que significa participar de uma
pesquisa de forma consciente tendo em vista seus diretos e sua segurança preservados e
o outro possibilitar a constante troca de informações entre os profissionais do setor

regulado que direta ou indiretamente participam dos processos relacionados com a
condução de estudos, os entes regulatórios e as associações não governamentais.
Para atingir nossa meta referente aos que participam dos testes clínicos, desenvolvemos
material didático (manuais - fitas de vídeo – gibis - apostilas...), atuamos em parceria com
várias ONGs, trabalhamos junto a Câmara Municipal de São Paulo para que tivéssemos
aprovada a 
Semana Municipal de Informação, Divulgação e Esclarecimento sobre a
Pesquisa Clínica (2001), realizamos palestras periódicas para a população, participamos
de vários fóruns de discussão sobre pesquisa, representamos o segmento de Profissionais
de Saúde, sub-segmento Comunidade Científica, durante seis (6) anos no Conselho
Nacional de Saúde, temos assento em algumas Câmaras Setoriais da ANVISA, enfim,
atuamos de forma continuada para que cada vez mais um maior número de pessoas
conheçam o significado do termo “
cobaia humana
” não de maneira pejorativa, mas de
forma consciente e em consonância com as normas locais e internacionais.
Para atingir nossa meta referente a capacitação dos profissionais, aqui incluídos,
relatores de Comitês de Ética em Pesquisa, pesquisadores de diferentes formações e
instituições, laboratórios de medicina diagnóstica, serviços de logística e tantos outros,
realizamos nos últimos quinze (15) anos, mais de duzentas (200) atividades, incluindo
quinze (15) 
Encontros Nacionais de Profissionais em Pesquisa Clínica
, tendo o último sido
realizado em março na cidade de São Paulo.
Nossa Diretoria, Comissão Científica e Conselho Consultivo possui um total de 25 (vinte e
cinco) membros com diferentes formações (médicos, farmacêuticos, advogados,
veterinários, biólogos, religiosos...) atuantes em diferentes instituições (Fiocruz, UNIFESP,
USP, HSL, ICESP...) o que possibilita uma interdisciplinaridade e experiências
fundamentais para a construção de processos que atendam as expectativas do maior
número possível de pessoas. Nossos associados estão em todo o país, o que nos
possibilita o conhecimento de necessidades específicas para cada uma das nossas cinco
regiões.
Nos últimos quinze anos, enviamos inúmeras correspondências para a ANVISA, Conselho
Nacional de Saúde, Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE),
Ministro da Saúde, Casa Civil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), enfim, correspondências

que tinham sempre como objetivo contribuir de alguma forma com as questões
relacionadas com a condução de estudos envolvendo seres humanos.
Nossas discussões sempre se pautaram na condução da pesquisa de uma forma
abrangente, e não apenas na condução de pesquisas com medicamentos, pois nossa
entidade representa profissionais que atuam com o desenvolvimento de medicamentos,
mas também representa aqueles que trabalham para o desenvolvimento de alimentos
que possam contribuir com a saúde e bem estar da população, com próteses, válvulas
cardíacas, stents, produtos cosméticos de uma forma geral, enfim, para a SBPPC é vital
que qualquer política pública que se preocupe com pesquisa voltada para o bem estar
das pessoas, contemple não apenas medicamentos para tratar uma doença, mas
contemple também pesquisas com tecnologias não menos importantes e capazes não
apenas de tratar, mas de prevenir doenças e garantir o bem estar da nossa população.

Parte II - Definições Importantes
Em qualquer discussão, é fundamental que todos os envolvidos entendam da mesma
forma o que se discute. Caso contrário, corremos o risco de continuar causando
distorções que ampliem ainda mais os problemas que nossos pesquisadores já enfrentam
há tantos anos, muitos deles, pela existência de normas equivocadas que acabam
gerando diversas interpretações, principalmente em função da conveniência dos que
delas se utilizam.
Utilizaremos de definições extraídas de Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, da
ANVISA e de um Guia elaborado pelo Ministério da Saúde/ 
Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos - Departamento de Ciência e Tecnologia intitulado
“
Como Elaborar Projetos de Pesquisa para o PPSUS - 2010”.
1. Pesquisa: 
processo formal e sistemático que visa a produção, ao avanço do
conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego
de método científico. (Resolução 466/12 CNS/MS).
2. Pesquisa: 
conjunto de 
atividades
, tais como buscar informações, explorar,
inquirir, investigar, indagar, argumentar e contra-argumentar. Seus 
objetivos 
são:
solucionar e esclarecer dúvidas e problemas; comprovar hipóteses; elaborar,
reconstruir, ampliar conhecimento ou conjunto de conhecimentos e criar

conhecimento novo, fidedigno, relevante teórica e socialmente, que ultrapasse o
entendimento imediato, indo além dos fatos; fundamentar escolhas e orientar
ações.

Utiliza 
procedimentos 
próprios, racionais, sistemáticos, intensivos,

científicos que possibilitam o confronto entre o conhecimento teórico acumulado
sobre o assunto e dados e informações coletados sobre ele, ou seja, o confronto
entre teoria e prática. É realizada em determinada 
situação 
histórica por um ou
mais membros de uma comunidade científica que recebem influência dessa
comunidade e situação, bem como as influenciam mediante a comunicação dos
resultados atingidos, para serem avaliados.

Esse trabalho é realizado por

estudiosos dotados das seguintes 
atitudes
: capacidade crítica para superar a
compreensão superficial e imediata; acolher um conhecimento novo e, por vezes,
surpreendente; delimitar adequadamente o campo do saber a ser estudado;
aceitar o julgamento de seu trabalho pela comunidade de pesquisadores daquela
área (PESCUMA; CASTILHO, 2008, p. 12-13).
3. Pesquisa envolvendo seres humanos: 
pesquisa que, individual ou coletivamente,
tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o
envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados,
informações ou materiais biológicos. (Resolução 466/12 CNS/MS)
4. Pesquisa Clínica: 
Qualquer investigação em seres humanos, envolvendo
intervenção terapêutica e diagnostica com produtos registrados ou passíveis de
registro, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos,
farmacocinéticos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos do(s) produto(s)
investigado(s),

e/ou identificar eventos adversos ao(s) produto(s) em

investigação, averiguando sua segurança e/ou eficácia, que poderão subsidiar o
seu registro ou a alteração deste junto à ANVISA. Os ensaios podem enquadrar-se
em quatro grupos: estudos de farmacologia humana (fase I), estudos terapêuticos
ou profiláticos de exploração (fase II), estudos terapêuticos ou profiláticos
confirmatórios (fase III) e os ensaios pós-comercialização (fase IV). (RDC 38/08
ANVISA).
5. Pesquisa em saúde: A pesquisa em saúde deve buscar atender às prioridades
sanitárias nacionais e melhorar as condições de saúde da população, levando em
conta os interesses da sociedade. Nessa perspectiva ampliada da pesquisa em

saúde, o fomento científico e tecnológico em saúde deve abranger da pesquisa
básica à operacional, incluindo também a avaliação tecnológica em saúde e o
desenvolvimento de insumos estratégicos para saúde e atenção. A pesquisa em
saúde extrapola cada vez mais as fronteiras das tradicionais ciências da saúde,
incorporando conhecimentos provenientes de campos originalmente afastados
daquelas ciências, como a engenharia, as ciências exatas e as ciências humanas e
sociais. Assim, considerada em sua complexidade, a pesquisa em saúde supera a
perspectiva disciplinar para ter seus limites estabelecidos por uma perspectiva
setorial, que é mais abrangente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SAÚDE COLETIVA, 2001).
6. Pesquisa clínica
: é a realizada com seres humanos para responder a questões de
diagnóstico, tratamento e prognóstico no nível individual. Compreende estudos
relacionados a medicamentos e novos fármacos, vacinas, testes diagnósticos,
produtos para a saúde, procedimentos clínicos e cirúrgicos em diferentes áreas e
profissões da saúde, para que seja encontrada a melhor alternativa disponível de
tratamento para cada caso. Exemplos: sensibilidade, especificidade e valor
preditivo de um novo teste diagnóstico; eficácia ou eficiência de um novo
procedimento cirúrgico.
7. Estudo Clínico: Qualquer pesquisa que se realize em seres humanos com
intenção de descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos e/ou
qualquer outro efeito farmacodinâmico de produto(s) em pesquisa e/ou
identificar qualquer reação adversa a produto(s) de pesquisa e/ou para estudar a
absorção, distribuição, metabolismo e excreção de produto(s) em pesquisa, com
o objetivo de comprovar sua segurança e/ou eficácia. (Documento das Américas,
2005).
8. CEP:
Comitê de Ética em Pesquisa
9. CONEP:
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
10. ANVISA:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
11. Sistema CEP/CONEP: É integrado pela Comissão Nacional da Ética em Pesquisa
CONEP/CNS/MS do Conselho Nacional de Saúde e pelos Comitês de Ética em
Pesquisa - CEP - compondo um sistema que utiliza mecanismos, ferramentas e
instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho cooperativo que visa,

especialmente, a proteção dos participantes de pesquisa do Brasil, de forma
coordenada e descentralizada “por meio de um processo de acreditação”.
(Resolução 466/12 CNS/MS).
Fizemos questão de citar as definições acima, para deixar claro sobre o que falamos e ao
mesmo tempo mostrar que dentro do próprio Ministério da Saúde, são utilizadas
definições nem sempre iguais para um mesmo termo. Esse fato, foi exposto para mostrar
que no caso de um marco legal, se faz necessário harmonizar as definições entre os
pesquisadores, o MS e demais Ministérios e Consultoria Jurídica da União, a fim de não
termos equívocos.

Parte III - Sistema CEP/CONEP e ANVISA
Agora que definimos alguns conceitos, temos que nos perguntar quais seriam as
interfaces entre o Sistema CEP/CONEP e a ANVISA. A partir desse momento, estamos
focando no tema 
pesquisa envolvendo seres humanos.
Dessa forma, temos que ter claro que nossas discussões serão pautadas em dois
aspectos: 
1º: 
os aspectos éticos relacionados com a condução de pesquisas envolvendo
seres humanos nas mais diferentes áreas do conhecimento;
2º: os aspectos legais relacionados com as pesquisas conduzidas com produtos sujeitos s
vigilância sanitária.
Todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem de alguma forma, prever ações
que garantam a segurança, bem estar e direitos dos que participam de uma pesquisa.
Essa é uma necessidade que está prevista há décadas e que são harmonizadas por
dezenas de países, inclusive o Brasil. Tais pesquisas são realizadas por diferentes
profissionais das mais diversas áreas, tais como as Ciências Sociais, Humanas, Exatas,
Agrárias, da Saúde, Biológicas, Engenharias, enfim, os aspectos relacionados com a ética
da pesquisa que envolve um ser humano devem ser avaliados sob a ótica do individuo e
da sociedade em que ele está inserido, independente da área do conhecimento.
Por outro lado, quando uma pesquisa se propõe avaliar um produto sujeito a vigilância
sanitária (cosméticos, alimentos, medicamentos, produtos para a saúde, saneantes....)
além dos aspectos éticos, dezenas de outras considerações devem ser feitas, pois não se

pode pautar a liberação do registro de um produto, baseado somente em preceitos
éticos. Estamos agora falando de incorporação de novas tecnologias, de processos de
importação e exportação, de relação entre ANVISA e Receita Federal, de Comércio
Exterior, de ampliação do nosso parque tecnológico, de acesso da população a novos
produtos que de alguma forma possibilitem a melhoria na qualidade de vida.
Com essas colocações, queremos deixar claro que nem todas as questões relacionadas
com o Sistema CEP/CONEP envolvem a ANVISA, mas que todas as questões que envolvem
a condução de pesquisa com produtos sujeitos a vigilância sanitária, podem sofrer um
importante impacto do Sistema CEP/CONEP, se esse não tiver clareza sobre o real papel
de um Comitê de Ética e a importância de uma autoridade sanitária para as políticas
públicas e para a segurança da população.

Especificamente sobre o Sistema CEP/CONEP, a 
SBPPC enviou, nos últimos anos, dezenas
de cartas, e-mails, participou de reuniões presenciais, enfim, foram várias as ações que
tivemos diretamente com o CNS/MS, com a SCTIE e com a própria CONEP, que
apontavam desde o final da década de 90 que esse Sistema exigia discussões abertas e
entre vários atores para que não atingíssemos um caos, como infelizmente é o que se
vive hoje. Vale ressaltar que esse “caos” já previsto pela SBPPC foi externado pela própria
CONEP em um Manifesto (anexo 1) lido para o Conselho Nacional de Saúde em 2011,
momento onde os próprios relatores da CONEP se utilizavam da expressão “caos” para
mostrar a situação em que se encontrava a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
Durante o 
X Encontro Internacional de Bioética ocorrido em setembro de 2013
(Florianópolis), em palestra proferida pela relatora da CONEP, Sra. Yara Guerrieiro,
também se fez sentir a instabilidade vivida pela CONEP. Lembramos que ao final desse
Congresso, após algumas reuniões entre os CEPs presentes, foi feita uma Carta Aberta
(anexo 2) para a CONEP. Nela, é clara a insatisfação dos Comitês de Ética que relataram,
entre outras dificuldades, a falta de transparência nas decisões tomadas pela CONEP.
Em 17 de junho de 2009 enviamos correspondência ao CNS para discutir o arcabouço que
envolve as Resoluções que regulamentam os estudos em seres humanos. Na ocasião,
convidamos o CNS para participar de reuniões que teriam o objetivo de avaliar os pontos
mais importantes da Resolução 196/96 e eventualmente sugerir algumas alterações não

apenas nesta norma, mas em todas as complementares que compõe esse sistema. Na
ocasião (2009), a CONEP não apenas se recusou a participar de um processo aberto e
agindo de forma arbitrária e sem qualquer consulta aos CEPS, a comunidade científica e
usuários do sistema, alterou um único parágrafo da referida resolução que fez com que a
CONEP passasse de 13 (treze) para 15 (quinze) membros relatores, em uma ação com
possível desvio ideológico (anexo 3).
Pactuamos da ideia de que após dezoito anos desde a criação do Sistema CEP/CONEP e
de quinze anos, desde a criação da ANVISA, ainda temos lacunas importantes que
merecem mais atenção por parte do governo e da sociedade.
Hoje, Projetos de Lei como o sugerido pelo Deputado Colbert Martins que prevê a
transformação da antiga Resolução 196 em Lei ou ainda o projeto do Senador Cristovam
Buarque, estabelecendo 
punições para as violações às diretrizes e normas concernentes
às pesquisas que envolvem seres humanos, devem sofrer um enfrentamento por todos
os envolvidos com a condução de pesquisa, a fim de que tenhamos um sistema cada vez
mais capaz de atingir seu principal objetivo, quer seja o acompanhamento dos estudos
visando a proteção, segurança e bem estar dos participantes de pesquisa. Tudo isso, no
entanto, sem causar demora e descumprimento de prazos que hoje, pelo estabelecido
nas normas, são aceitáveis, mas na prática podem levar mais de dez meses até um
parecer final por todas as instâncias aplicáveis.
Não podemos mais encontrar eco nos discursos que insistem em dizer que os
pesquisadores brasileiros pretendem fazer de “cobaias humanas” nossa população.
Discursos xenofóbicos, normas que deixam claro que o que é produzido fora do Brasil
deve ser revisto por vários entes do governo, caso contrário corremos o risco de que
nossos pesquisadores só conduzam pesquisas de interesse das empresas multinacionais.
Não podemos mais admitir que o governo através de acordos pouco claros, publique em
suas resoluções que sempre que o governo brasileiro tiver interesse em algum projeto
internacional, o fluxo regulatório será alterado, ou ainda que se levamos muito tempo
para avaliar um projeto é para garantir que a análise será mais rigorosa. Se ainda temos
pesquisadores e pesquisas que não atendem as expectativas do país ou ainda as
expectativas da ciência, é preciso que elas sejam apontadas e impedidas de serem
realizadas.

Por outro lado, entender que a demora na análise de um projeto é

proporcional ao rigor com que ela é realizada e o grau de preocupação com aqueles que

farão parte de uma pesquisa, é no mínimo um desvio sobre os conceitos básicos da
eficiência de processos e sobre o significado da palavra “ética”.
Temos que admitir que a atual realidade mostra que em inúmeros casos nossa população
não está tão segura quanto querem nos fazer acreditar os que se protegem atrás dos
discursos da ética, que podem até sensibilizar os menos esclarecidos, mas não se
sustentam tecnicamente. Se o CNS e a ANVISA de fato avaliassem, por exemplo, a real
situação dos projetos desenvolvidos nas universidades públicas e privadas, tais como os
de iniciação científica, mestrado e doutorado, certamente compreenderiam o que muitos
pesquisadores dizem sobre os riscos que vários pacientes estão correndo. Vários desses
projetos, em sua maioria patrocinados por agências de fomento, não seguem as normas
locais e os alunos sequer reconhecem esse fato como algo grave. Em diferentes
situações, tais alunos e muitos dos professores universitários argumentam que as normas
só devem ser seguidas por projetos patrocinados por empresas privadas e que os
projetos oriundos das universidades estão fora do arcabouço regulatório. Essa sim é uma
questão grave que mereceria atenção das autoridades regulatórias e dos seus
legisladores. Quantos dos nossos alunos e porque não dizer dos profissionais dos mais
diferentes setores, conhecem o Sistema CEP/CONEP e suas eventuais interfaces com a
ANVISA?
Em resumo, se quisermos um marco regulatório para a condução de 
pesquisa clínica com
medicamentos temos uma missão. Se quisermos que esse marco também contemple
demais produtos sujeitos a vigilância sanitária, tais como próteses, válvulas, alimentos,
cosméticos, enfim, temos uma missão mais complexa, mas se pretendemos criar um
marco regulatório para as 
pesquisas envolvendo seres humanos
, independente de suas
interfaces com a ANVISA, nossa missão será infinitamente maior. Essa definição e
compreensão dos níveis de complexidade é vital aos nossos governantes, se esses não
quiserem gerar um caos ainda maior ao que já está instalado.

Parte IV- Dados sobre a condução de pesquisa
É importante que os dados abaixo sejam avaliados de forma crítica para que se possa ter
uma noção do caos que hoje vivem os pesquisadores e a população que tenta ter
conhecimento sobre o que acontece em nosso país no que se refere a condução de

pesquisa. Para os legisladores que trabalham sempre baseados em indicadores, fica a
difícil tarefa de entender o que acontece e de quem sabe contribuir para que
discrepâncias como as abaixo citadas tentem não mais ocorrer.
1. Plataforma Brasil: (atualizado em 21 de abril de 2014)
●

Sobre os projetos recebidos pelos CEPs
1. número de estudos envolvendo seres humanos recebidos pelos CEPs : 
8.212
2. Pareceres emitidos: 
28.008
3. Tempo médio para emissão do 1º parecer pelo CEP: 
2
4. Tempo médio para emissão do 2º parecer pelo CEP: 
1
5. Pendências emitidas: 
201
6. Tempo médio para respostas às pendências:
0
7. Projetos em andamento: 
27.699

●

Sobre os projetos recebidos pela CONEP:

1. número de estudos envolvendo seres humanos recebidos pela CONEP : 
323
2. Pareceres emitidos: 
683
3. Tempo médio para emissão do 1º parecer pelo CEP: 
0
4. Tempo médio para emissão do 2º parecer pelo CEP: 
0
5. Pendências emitidas: 
0
6. Tempo médio para respostas às pendências:
1
7. Projetos em andamento: 
67

Não é necessário ser um analista com grande experiência para verificar que alguma coisa,
no mínimo estranha, existe com os dados apresentados pelo site da Plataforma Brasil.
Vale lembrar que esse site pode ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar do
planeta. Isso significa que conclusões erradas são obtidas por qualquer cidadão brasileiro
ou “do mundo” que acessar a PB. Lembramos que a Plataforma Brasil, em sua página
inicial, possui a seguinte explicação: 
“
A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada
de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/Conep. Ela
permite que as 
pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua
submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, quando necessário possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios
parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas). O sistema permite,
ainda, a apresentação de documentos também em meio digital, 
propiciando ainda à

sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas
. Pela Internet é
possível a todos os envolvidos o acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às
informações em conjunto, 
diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos
projetos em todo o sistema
CEP/CONEP.

OBS.: texto extraído do site da Plataforma em 21 de abril de 2014 . Os grifos são nossos, para mostrar
que nem sempre o que se escreve é o que se observa na prática diária dos que se utiliza, da PB.

Sem grandes análises, percebemos a falta de uma “unidade” para caracterizar cada um
dos campos indicados na página inicial da PB. Por exemplo, podemos entender que o
tempo médio para a emissão do 1º e 2º pareceres por um CEP seria de 2 (dois) ou de 1
(um) dia, meses ou anos? E o tempo de emissão para os pareceres da CONEP seria de 0
(zero)? Isso significa que o parecer é emitido imediatamente ou o tempo é tão extenso
que nem pode ser mensurado?
Como a população, pesquisadores, autoridades nacionais e internacionais, enfim, como
podemos confiar nesses dados? Esse é apenas um dos muitos exemplos da falta de
transparência de um sistema que somente os que dele se utilizam podem saber o quão
ineficiente ele é. E depois ouvimos discursos dos que atuam como representantes desse
sistema que tudo está OK e que a situação está sendo controlada. Como é possível se
calar diante de dezoito anos de descaso para um sistema tão importante? Não queremos
falar de ideologias partidárias, devemos falar de uma política de Estado para a pesquisa e
não de uma politica de governo. Isso é vital para um país que pretende ser grande e
independente.
Ainda sobre os dados apresentados acima, será que no país todo, só estão sendo
conduzindo 67 (sessenta e sete) projetos relacionados com todas as áreas temáticas
especiais

(genética,

reprodução,

estudos

internacionais,

população

indígena,

biossegurança, procedimentos invasivos....)? Mais uma vez, qualquer pessoa pode ter a
certeza de que esses dados não são reais e não podem ser utilizados como parâmetro
para qualquer política pública. E o que dizer de um sistema que consumiu dos cofres
públicos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e não é capaz sequer de servir com uma
base de dados para o país? Qual o número de projetos financiados pelas Agências de
Fomento? Será que esses números são compatíveis?

2. Dados do CNPq (extraído do site em 21 de abril de 2014)
Se observarmos os dados referente ao ano de 2010, disponível no site do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) sobre o número de Instituições de
Pesquisa por região do Brasil temos:
●

Centro-Oeste: 38

●

Nordeste: 73

●

Norte: 41

●

Sudeste: 236

●

Sul: 92
Total de 452 Instituições

Sobre o número de profissionais envolvidos com pesquisa também por região:
●

Centro-Oeste: 11656

●

Nordeste: 26710

●

Norte: 8304

●

Sudeste: 62631

●

Sul: 29894
Total de 128.892 profissionais

Sobre o investimento em Bolsas e Fomento a pesquisa por área temos:
●

Ciências Agrárias: 149.781

●

Ciências Biológicas: 164.538

●

Ciências da Saúde: 94.100

●

Ciências Exatas e da Terra: 163.289

●

Ciências Humanas: 107.860

●

Ciências Sociais e Aplicadas: 48.956

●

Engenharias: 192.274

●

Linguística, Letras e Artes: 32.435

Com essas informações, será que podemos acreditar que o CNPq está financiando R$
963.233.000,00 para um total de 452 instituições que possuem recursos humanos de

128.892 profissionais para que apenas 67 projetos de áreas temáticas especiais estejam
em andamento?
3. Sobre os dados do ReBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos)
Sobre o ReBEC, que foi construído também com recursos do MS, vale ressaltar que
embora ele tenha sido desenvolvido na mesma época em que se desenvolvia a
Plataforma Brasil, os sistema não se falam e somente ao final de ambos os projetos
(2011) é que as equipes da PB e do ReBEC resolveram conversar e, mesmo assim, não foi
possível uma interface entre eles. Sabemos que seus objetivos são distintos, mas, se uma
série de informações são as mesmas, e se foram feitas pelo mesmo Ministério, qual a
razão para serem tão incompatíveis?
Em 21 de abril, o ReBEC apontava pra um total de 2017 ensaios, sendo 309 publicados,
695 em análise e 99 em recrutamento.
Ao observar os dados da PB e do ReBEC o que podemos dizer? É evidente que nem todos
os estudos que aparecem na PB são ensaios clínicos de acordo com a definição do ReBEC,
mas todos os ensaios clínicos que estão no ReBEC envolvem seres humanos. Sendo assim,
se compararmos a PB, o ReBEC e os dados do CNPq mais uma vez são temos informações
incompatíveis.
4. Sobre os dados do site 
www.clinicaltrials.gov
Em 21 de abril, esse site apontava um total de 3.849 estudos sendo conduzidos no Brasil
nas mais diferentes áreas.
Então como comparar esses números? São 27.699 estudos envolvendo seres humanos
que estão em andamento, depois de terem sido recebidos pelos CEPs um total de 8.212
projetos. São 67 estudos que estão em andamento e que pertencem a uma área temática
especial após a CONEP ter recebido um total de 323 projetos. São 2.73 ensaios clínicos de
acordo com o ReBEC e são 3.849 os ensaios de acordo com o clinical trials. Onde devemos
nos basear? Como parametrizar esses dados? Com quais dados trabalhar e em qual
situação? Depois de dezoito anos do Sistema CEP/CONEP, de 15 anos de ANVISA, de 2
anos de PB e de 3 anos de ReBEC já não estava na hora de sabermos o que está
acontecendo no Brasil com os recursos investidos pelas nossas Agências de Fomento,
Ministérios, Instituições Públicas de uma forma geral e demais instituições?

Parte V – Considerações sobre a condução de pesquisa e seu impacto nas políticas
públicas
Faremos algumas considerações sobre o cenário que envolve a condução de estudos
clínicos no Brasil. Com elas esperamos dar alguns subsídios para o Gabinete da Senadora
avaliar as perspectivas da pesquisa no país e seu impacto nas politicas públicas que
afetam diretamente a saúde da população, o desenvolvimento das indústrias locais, a
abertura de novos mercados e como consequência a melhoria da qualidade de vida dos
brasileiros.
Lembramos que a SBPPC possui um olhar que engloba o cenário da condução de pesquisa
de uma forma ampla e é sobre esse enfoque que fazemos as considerações abaixo:
Considerações:

1. A ANVISA possui quinze (15) anos e até o momento não temos nenhuma forma
de acesso a dados atualizados sobre o total de projetos conduzidos no Brasil
envolvendo medicamentos, cosméticos, alimentos, kits diagnósticos, vacinas
enfim, dados que nos mostrem o que o Brasil pesquisa com os produtos sujeitos a
vigilância sanitária. Os dados atuais, tal como os apresentados pelo Dr. Dirceu
Barbano na Audiência Pública ocorrida em 18 de março, mostram o total de
pesquisas com medicamentos e produtos que foram peticionadas em função da
RDC 39/08, mas exceto por esse dado, pouco robusto, a ANVISA não é capaz de
mostrar valores mais específicos, tais como total de Centros de Pesquisa por área
terapêutica, número de ORPC no país, tipos de estudos conduzidos, enfim, temos
uma carência de informação que certamente interfere na elaboração de políticas
públicas eficientes e em acordo com a realidade.
2. A ANVISA em 2009 publicou uma Instrução Normativa (IN 4/09) que dispõe sobre
inspeções nos estudos clínicos relacionados com a condução de medicamentos e
produtos para a saúde. Não existe no site da ANVISA qualquer forma de acesso
para a população e profissionais em geral sobre os resultados de tais inspeções, o
total de estudos avaliados, os locais e pesquisadores inspecionados, enfim, a
transparência não existe e sempre que esse tema é levantado, o que se tem de
resposta é o sigilo dos dados. Chega a ser grosseira essa explicação já que no site
do ReBEC, todos os ensaios clínicos devem ser registrados como exigência da

própria ANVISA em atendimento as recomendações da OMS. Não sabemos,
inclusive, se as inspeções ocorreram nos estudos conduzidos com medicamentos,
ou com produtos, ou em ambas as situações.
3. Em reuniões entre as Gerências Gerias da ANVISA (GGMED, GGCOS, GGALI,
GGTPS, GGPAF....) fica explicitada a falta de harmonização entre conceitos tais
como pesquisa clínica e Boas Práticas Clínicas. Isso causa, no mínimo, dificuldade
para os que atuam em diversos segmentos da pesquisa, pois para cada setor
temos que atender regras que nem sempre são compatíveis com o que se
pesquisa. Um exemplo típico, é a questão relacionada a análise de um projeto de
pesquisa pelo CEP. Não raramente, temos pesquisas com cosméticos, por
exemplo, que não são avaliadas sob o ponto de vista ético, embora tenhamos a
Resolução 466/12 CNS/MS que diga que todos os estudos envolvendo seres
humanos devem ser avaliados por um CEP. Isso é fruto de uma falta de
harmonização não apenas entre os setores da própria ANVISA, mas entre o
Sistema CEP/CONEP e a ANVISA.
4. Se olharmos os dados da Plataforma Brasil (CONEP/CNS/MS), do RebEC (MS), do
www.clinicaltrials.gov
, site americano utilizado por muitos pesquisadores e
empresas brasileiras para levantar os dados do total de estudos que o Brasil
conduz, chega a ser bizarro o que encontramos. Por essa razão, se pretendemos
fazer uma politica pública que possa refletir os interesses da sociedade, temos
que primeiro, resolver baseado em quais dados vamos trabalhar.
5. Sobre as normas que compõem as chamadas Resoluções Complementares do
Sistema CEP/CONEP, após a publicação da Resolução 446/11 e da 466/12, várias
dessas normas deixaram de ter coerência e embora não tenham sido revogadas,
temos Normas Operacionais da própria CONEP, que falam contra o que ainda
está vigente.
6. Sobre a Resolução 466/12, aprovada pelo Pleno do CNS em dezembro de 2012,
tivemos sua publicação somente em junho de 2013, indo contra Resolução do
próprio CNS, quer seja a Resolução 435/10 que diz: 
“
Art. 58 A Resolução é ato geral, de
caráter normativo§ 2º As deliberações do CNS serão assinadas pelo seu Presidente e aquelas
consubstanciadas em Resoluções e homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde serão publicadas
no Diário Oficial da União - DOU, no prazo máximo de trinta dias, após sua aprovação.§ 3° A
Resolução aprovada pelo CNS que não for homologada pelo Ministro de Estado da Saúde, no prazo

de até trinta dias após sua aprovação, deverá retornar ao Plenário do CNS na reunião seguinte,
acompanhada de justificativa e proposta alternativa, se de sua conveniência, para avaliação do
Pleno que poderá acatar as justificativas revogando, modificando ou mantendo a Resolução que,
nos dois últimos casos, será reencaminhada ao Ministro para homologação. § 4° Se novamente o
Ministro de Estado da Saúde não homologar a Resolução, nem se manifestar sobre esta em até
trinta dias após o seu recebimento, ela retornará ao Plenário do CNS para os devidos
encaminhamentos”. 
Fato é que ela foi aprovada em dezembro de 2012, publicada em

DO em junho de 2013, em seu texto ficava claro que a forma de
operacionalização da norma só poderia se dar após a publicação de Normas
Operacionais sendo que a única Norma Operacional foi publicada somente em
setembro de 2013, faltando ainda várias outras normas. Além de todas essas
questões, alia-se ao fato do Coordenador da CONEP falar publicamente em
agosto de 2013, que mesmo após a a Resolução 466/12 ter sido publicada no
Diário Oficial da União revogando a Resolução 196/96, a CONEP havia decidido
que a Resolução 196 ainda seria a base para as análises e que a Resolução 466/12
ainda não estava em vigor. Essa manifestação causou um profundo
constrangimento aos pesquisadores que se viram diante de uma situação que do
ponto de vista legal era inaceitável, pois não se pode desconsiderar o ato de um
Ministro de Estado.
7. Estudos de bioequivalência são menos importantes do que estudos para o
desenvolvimento de novos medicamentos? O que os relatores desse Sistema
conhecem sobre esses estudos? O que dizer de uma Carta Circular da CONEP que
dizia ter sido informada pela ANVISA que existiam estudos de Bioequivalência
com voluntários saudáveis e na sequencia informar aos relatores que os estudos
não poderiam mais utilizar pessoas saudáveis?
8. Projetos envolvendo cosméticos estão isentos de riscos? Quantos desses projetos
são hoje avaliados pelo Sistema CEP/CONEP? Será que tais projetos deveriam
passar por esse Sistema?
9. Projetos com patrocínio do governo brasileiro são mais confiáveis do que projetos
patrocinados pela iniciativa privada? Quem controla os projetos do governo?
10. A Rede Nacional de Centros de Pesquisa Clínica conduz estudos multinacionais
em parceria com empresas privadas ou ainda em cooperação com governos
internacionais. Tais projetos são mais ou menos confiáveis do que aqueles que
não estão sendo conduzidos pela Rede? A população possui real conhecimento

do total de Centros da Rede que saíram do papel mesmo com os recursos
recebidos do governo? E os governantes, acompanharam esse processo?
11. Os relatores do Sistema CEP/CONEP conhecem as normas locais e internacionais?
Como isso é avaliado? Os treinamentos oferecidos pelo MS são efetivos? O fato
dos relatores não serem remunerados faz com que as análises sejam mais éticas e
isentas de interesses? Com quem e por que o governo faz parcerias para
capacitar relatores? Tais projetos estão sendo efetivos? Como eles estão sendo
mensurados?
12. É possível que o funcionário de uma instituição seja um membro relator do CEP
da própria instituição, relatando, por exemplo, os projetos dos seus
empregadores?
13. Atualmente todos os CEPs conseguem responder aos requisitos na Norma
Operacional 006/09, bem como a Resolução 370/07 CNS/MS? O governo garante
que os CEPs atendem a tais requisitos? Onde podemos verificar os resultados das
inspeções feitas aos CEPS?
14. A CONEP pode garantir total sigilo dos projetos que são avaliados por seus
membros relatores que por vezes pertencem a instituições concorrentes?
15. O atual controle sobre os projetos de pesquisa são de fato efetivos no que se
refere ao seu acompanhamento? Será que estamos avaliando papel ou
acompanhando projetos?
16. A ANVISA e o Sistema CEP/CONEP possuem uma boa interlocução? Como ela
ocorre?
17. Hoje o país consegue dados reais sobre todos os estudos envolvendo seres
humanos que estão em andamento no país? Como justificar a razão pela qual
quando são apresentados dados sobre as pesquisas conduzidas no Brasil,
tomamos como base o site do clinicaltrials e não do ReBEC ou da Plataforma
Brasil? O que significam os dados atualmente liberados no site da PB?
18. A ANVISA já inspecionou quantos estudos desde a publicação da IN 4/09? Quais
foram os resultados? Nossos estudos são aderentes as Boas Práticas Clínicas?
19. A CONEP conhece os CEPs que estão sendo cadastrados? Esse conhecimento é
baseado em papel ou na realidade local?
20. Os CEPs de fato possuem autonomia frente a sua instituição, considerando que a
maioria dos seus membros são funcionários da instituição?

21. Existe total independência de um CEP quando ele analisa os projetos da sua
própria instituição? O sistema atual pode garantir que interesses institucionais
não são levados em conta no momento de uma análise?
22. Como relatores de um CEP são motivados para atuar de forma permanente e
continuada durante toda a sua gestão? O que a CONEP está fazendo sobre esse
tema?
23. Qual é o nível de conhecimento normativo dos relatores de um CEP? Eles
conhecem as interfaces entre CEP/CONEP e ANVISA? E entre CEP/CONEP e MCTI?
E entre MCTI e MAPA?
24. Qual o posicionamento do Sistema CEP/CONEP sobre a IN 4/09?
25. Quantas vezes os CEPs foram inspecionados nos últimos dezoito anos? Quem fez
tais inspeções? Quais foram seus treinamentos? Por que não são disponibilizados
os treinamentos que foram feitos por tais inspetores? E os resultados de tais
inspeções? Onde eles estão publicados?
26. CEPs independes e profissionalizados seriam mais ou menos criteriosos do que
CEPs institucionais?
27. A remuneração dos relatores faria com que a análise dos projetos fosse mais ou
menos tendenciosa?
28. O sistema CEP/CONEP e a ANVISA atuam de forma isenta de interesses do
governo e fazem políticas de Estado ou temos um viés ideológico e partidário que
governa as políticas dessas instituições? Como a população pode acompanhar as
discussões dessas instâncias?
29. As pesquisas que não possuem a saúde como foco principal, são mais ou menos
importantes do que as pesquisas na área da sociologia, antropologia, educação,
ciências exatas, meio ambiente, enfim, podemos priorizar a área da saúde em
detrimento de todas as outras?
30. O sistema CEP/CONEP discute pesquisa em seres humanos e está inserido no
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Não seria o momento de
pensarmos em uma esfera interministerial?
Enfim, essas são algumas considerações que esperamos possam contribuir para
sensibilizar nossos políticos e a nossa população sobre a real importância da pesquisa,
suas consequências e interfaces. Queremos e esperamos marcos regulatórios focados na

condução de pesquisa, mas precisamos de marcos regulatórios que não atendam apenas
a um ou outro setor. Devemos ampliar os debates e convocar todos os setores
representativos da sociedade científica e da sociedade organizada para se debruçar sobre
tema de tanta importância.
Apesar das discussões no CNS sobre as pesquisas em seres humanos serem feitas com os
membros do seu Pleno, preocupa-nos que os profissionais diretamente envolvidos não
estejam devidamente representados. Prova da nossa preocupação são os projetos de lei
que hoje tramitam no governo e que não representam a opinião da maioria. Entendemos
que se tivermos propostas sugeridas por um número de profissionais que melhor
expressem a realizada brasileira, ou seja, profissionais de todas as regiões do país e das
mais diferentes instituições, teremos um sistema mais transparente, aliás, como
defendem os pesquisadores, profissionais de pesquisa em geral, relatores de CEP,
população e todos os cidadãos que de alguma forma acreditam que ainda vivemos uma
democracia.
Lembramos que quando foi realizado o III Encontro Nacional de Comitês de Ética em
2012, momento em que havia um debate sobre a “
A rede social de proteção de sujeitos
de pesquisa: desafios para o Controle Social”, 
a SBPPC fez alguns encaminhamentos, que
mais uma vez foram desconsiderados, mas que ainda hoje são válidos e que deixamos
aqui como sugestões para análise do Gabinete da Senadora. Tais encaminhamentos,
juntamente com as considerações acima, podem proporcionar uma visão ampla do que
significa conduzir pesquisa em um país como o Brasil e que o Sistema CEP/CONEP e a
ANVISA são apenas o começo de um caminho longo que é inovar nas mais diferentes
áreas do conhecimento.

Parte VI – Encaminhamentos da SBPPC

1- Revisão global das normas do CNS/MS referentes ao Sistema CEP/CONEP
.
Justificativa
: com a publicação da Resolução 466/12 sem que as demais normas do
Sistema fossem revisadas ficamos com um conjunto de regras incompatíveis entre si
e entre o que se pode fazer via Plataforma Brasil. Uma proposta seria revogar
Resoluções, tais como a Resolução 240/97, a 251/97, a 292/99, 346/05 entre outras,

bem como atualizar o site da CONEP que possui informações pouco consistentes e
desencontradas. 
Essa revisão, no entanto, deve contar com profissionais que
estejam diretamente relacionados a cada setor específico
. Não podemos mais
aceitar que somente algumas poucas pessoas indicadas pelo governo decidam
elaborar normas que não são compatíveis com a realidade.
Em caráter imediato, a atual Resolução 466/12 poderia ser revisada em alguns dos
seus artigos. Uma alteração importante e que faria com que os processos certamente
fossem mais específicos para o sistema CEP/CONEP sem, contudo, perder o rigor seria
fazer com que as avaliações dos projetos que pertencem as áreas temáticas especiais
(como segue abaixo*), fossem analisados pelo CEP como última instância.
*Áreas Temáticas Especiais
1 - Genética humana, quando o projeto envolver:
1.1 - envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de
material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o governo brasileiro;
1.2 - armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no País, quando de
forma conveniada com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais;
1.3 - alterações da estrutura genética de células humanas para utilização 
in vivo;
1.4 - pesquisas na área da genética da reprodução humana (reprogenética);
1.5 - pesquisas em genética do comportamento; e
1.6 - pesquisas nas quais esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes de pesquisa.
2 - Reprodução humana: pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor,
procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nessas pesquisas serão
considerados “participantes da pesquisa” todos os que forem afetados pelos procedimentos delas.
Caberá análise da CONEP quando o projeto envolver:
2.1 reprodução assistida;
2.2 - manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto; e
2.3 - medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos.
3-
Equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no país;
4-
Novos procedimentos terapêuticos invasivos;
5-
Estudos com populações indígenas;
6-
Projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), células tronco
embrionárias e organismos que representam alto risco coletivo, incluindo organismos relacionados a eles,
nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, transferência, importação,
exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte; tais como o que se refere as

competências da CONEP. Nesse sentido, todas as áreas temáticas especiais seriam avaliadas
exclusivamente pelos CEPs, cabendo a cada um deles a decisão final sobre a condução ou não de um
projeto de pesquisa;
7-
Protocolos de constituição e funcionamento de biobancos para fins de pesquisa;
8-
Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas com
copatrocínio do governo brasileiro; e
9-
Projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados merecedores de análise pela
CONEP.

2- Revisão imediata das normas da ANVISA relacionadas com a condução de
pesquisa clínica e harmonização de processos entre as Gerências Gerais
Justificativa: Embora a ANVISA tenha publicado a RDC 36/12 e as IN 2 e 3 também de
2012, para complementarem a RDC 39/09, os que de fato atuam com a condução de
pesquisa clínica envolvendo medicamentos e produtos passíveis de registro podem
confirmar que os processos de análise em nada foram alterados. Os prazos para liberação
de Comunicado Especial estão acima de qualquer valor aceitável. Dessa forma, não basta
dizer que a agenda regulatória da ANVISA prevê uma revisão nas normas da pesquisa
clínica, essa revisão deve ocorrer em caráter de urgência e com a ampla participação da
sociedade através de consulta pública. Temos que pensar ainda na necessidade de
harmonização dos processos que envolvem a condução de pesquisa entre as diferentes
gerências gerais da agência. Lembramos ainda dos processos de importação e exportação
para insumos de pesquisa de forma geral.
3- Alteração imediata das responsabilidades da CONEP
Justificativa: 
se em 1997, ou seja, se há dezessete anos, a CONEP delegou aos CEPs a
análise de projetos com novos medicamentos, vacinas e kits diagnósticos novos ou
não registrados no país, qual seria a razão para hoje, ainda não terem sido delegadas
as demais áreas temáticas especiais. Como entender que um CEP é capaz sob o ponto
de vista ético de julgar um estudo com um novo medicamento para o câncer, por
exemplo, e não é capaz de avaliar a ética de um estudo em uma população indígena
ou ainda avaliar projetos com próteses? Qual pode ser a lógica desse sistema? Nesse
sentido, a CONEP deve se limitar as funções estratégicas do Sistema CEP/CONEP e
não as questões operacionais. Não é mais possível que os demais Ministérios e que os
demais gestores aceitem essa falta de coerência.

4- Aproximação entre Sistema CEP/CONEP, ANVISA e pesquisadores
Justificativa: 
Se no discurso a direção da ANVISA e a Coordenação da CONEP se
mostram próximos, sugerimos uma conversa entre os técnicos da COPEM, os técnicos
da CONEP, os relatores e secretários de CEPs e os pesquisadores para ouvir o que eles
pensam sobre a interface entre todos esses atores.
5- Criação de Comitês de Ética independentes das instituições.
Justificativa: A necessidade de independência dos membros relatores no momento
da avaliação de um projeto é vital para o sistema de revisão ética. Embora esteja
claro que deve ser sempre preservada a autonomia dos relatores, podemos em
alguns casos, observar influência, decorrente das relações institucionais. Esta é uma
situação que pode ocorrer de forma velada, mas não há que se discutir que essa é
uma possibilidade bastante factível. No momento em que déssemos aos
pesquisadores a possibilidade de avaliação de projetos não apenas em CEPs
institucionais, mas também em Comitês externos, poderíamos evitar situações de
conflito, bem como passaríamos a ter parâmetros para comparar diferentes modelos
e assim, entender como eles se desenvolvem e quais possuem o melhor desempenho
de acordo com cada situação.

6- Obrigatoriedade de capacitação dos Relatores de CEP previamente ao seu
ingresso em um Comitê.
Justificativa
: hoje é muito difícil conseguir relatores para um CEP. Quem disser o
contrário não entende a dinâmica desse sistema. Isso significa dizer que não poucas
vezes ingressam nos CEPs pessoas que não entendem qualquer processo ligado a
condução de uma pesquisa. Apesar dos esforços do MS, ainda verificamos um
contingente de relatores despreparados para essa função. É evidente que o exercício
de relatoria deve ser construído através de um aprendizado e da troca de
conhecimentos e experiências, no entanto, nos referimos aqui a um conhecimento
mínimo, sem o qual o relator poderá deixar de cumprir com sua maior
responsabilidade, quer seja, a de garantir que não estão sendo cometidos abusos.
Como fazer a relatoria e o acompanhamento efetivo de um projeto, se os relatores
geralmente, participam dos CEPs comparecendo a uma única reunião mensal sem

antes das suas análises compreender a complexidade e as inter-relações desse
processo? Neste sentido, lembramos dos estudos em bioequivalência, que apesar de
serem realizados geralmente com voluntários saudáveis, possuem especificidades
que necessitam de conhecimento técnico mais pontual. A ANVISA já levantou
questões importantes sobre este tema, que raramente é discutido pelos CEPs ou pela
CONEP.
Apesar de termos nas Resoluções que o CEP deve prover treinamento aos relatores,
aos pesquisadores e aos potenciais participantes de uma pesquisa, nem sempre eles
acontecem. As Instituições mal possuem recursos para sua própria manutenção e
assim, mal conseguem liberar verbas para o pagamento de o secretário do CEP, logo,
a questão do treinamento fica sempre delegada a um segundo plano. O governo faz
algumas parcerias para treinamentos que nunca são discutidas com os CEPs e assim,
fecham acordo com instituições que desenvolvem programas que se limitam a um
número pouco representativo de relatores por CEP para tais treinamentos. Dessa
forma, ações mais expressivas, envolvendo profissionais de pesquisa de diferentes
setores, técnicos da ANVISA, ex-membros de CEPs e demais experts em temas de
diferentes áreas deveriam existir e serem planejados em conjunto entre CEPs e
CONEP.

7- Formação especializada aos secretários dos CEPs
Justificativa: 
é grave a situação em que vivem muitos secretários de CEPs.
Responsáveis diretos pela gestão da Plataforma nos Comitês, esses muitas vezes, não
recebem treinamento algum para exercer suas funções. Isso mostra mais uma vez a
incoerência entre o que se estabelece nas resoluções do CNS e no que se aplica na
realidade.

8- Retirada imediata da Plataforma Brasil do ar
Justificativa: 
a atual Plataforma, depois de dois anos de existência, está na sua 20ª
versão e ainda apresenta erros importantes. Somente os que dela se utilizam
poderiam ser chamados para depor sobre sua realidade. Os CEPs que recebem um
número expressivo de projetos diariamente e nas mais diferentes áreas do

conhecimento

precisam

ser

ouvidos

pelos

técnicos

responsáveis

pelo

desenvolvimento da PB. Há mais de oito anos, discutimos com o governo e
apontamos as necessidades dessa Plataforma. Por falta de gestão, por
incompetência, por teimosia ou por qualquer outra causa desconhecida, o governo
insiste em dizer que a Plataforma está em pleno funcionamento, o que não é real.
Bastaria chamarmos todos os CEPs para um amplo debate para que a verdade sobre a
plataforma aparecesse. Fica a sugestão para que se convoquem os CEPs e assim se
ouça o que eles tem a dizer do Sistema CEP/CONEP e da Plataforma Brasil.
9- Remuneração dos membros relatores de CEP.
Justificativa: A ideia de que taxas possam influenciar no parecer de um projeto, já se
mostra sem muito sentido, uma vez que atualmente, muitas são as instituições que
estabeleceram valores que variam entre cada Comitê para sua administração. É fato
que as taxas atuais, não são destinadas diretamente aos relatores, mas sim, ao
pagamento de material de consumo, viagens para congressos, cursos e até para
pagamento de profissionais para realização de uma pré-análise dos estudos. Se
podemos pagar profissionais capacitados para a pré-análise, porque não capacitar os
relatores e fazer com que esta seja uma atribuição formal, devidamente remunerada
e pela qual os relatores deverão responder de forma plena em caso de flagrante
irregularidade? O que pode ser mais fácil, tentar influenciar um indivíduo que não
possui qualquer remuneração, ou um profissional legitimamente remunerado? Nas
resoluções do CNS temos a recomendação de que os membros relatores sejam
dispensados de suas tarefas nos horários de trabalho do CEP. Pois bem, é importante
colocar em discussão se de fato esta situação se aplica e o que está sendo feito com
aqueles que muitas vezes não possuem relação com a instituição, por exemplo, os
usuários que são indicados por Fóruns de Patologias?
10- Graduar os riscos de uma pesquisa.
Justificativa: 
Se as pesquisas fossem graduadas pelo seu risco poderíamos ter
avaliações divididas em setores. Vamos tomar como base a Resolução 1/88 SVS que
foi revogada em 1996 tendo servido com base para a Resolução 196/96. É evidente
que esses conceitos devem ser revistos, mas deixamos aqui uma sugestão baseada
em norma que serviu de base para a criação do Sistema CEP/CONEP.

Pesquisa sem risco: são estudos que empregam técnicas e métodos retrospectivos de
pesquisa e aqueles em que não se realiza nenhuma intervenção ou modificação
intencional nas variáveis fisiológicas, psicológicas e sociais dos indivíduos que participam
no estudo, entre os quais se consideram: questionários, entrevistas, revisão de
prontuários clínicos e outros, nos quais não se identifique nem seja invasivo à intimidade
do indivíduo.
Sugestão: Nessa situação o pesquisador registraria seu projeto em um sistema que
poderia ser a Plataforma Brasil, desde que essa funcionasse, mas não teria que
aguardar um parecer favorável, pois nessas situações teríamos apenas uma notificação.
É evidente que a pesquisa deveria manter todas as suas obrigações incluindo o envio de
relatórios periódicos e final, além de garantir os direitos, bem estar e segurança dos
que estivessem participando do seu estudo.
Pesquisa com risco mínimo: estudos prospectivos que entreguem o registro de dados
através de procedimentos comuns em exames físicos ou psicológicos de diagnóstico ou
tratamento rotineiros, entre os quais se consideram: pesar o indivíduo, audiometria,
eletrocardiograma, coleção de excretas e secreções externas, obtenção de placenta
durante o parto, coleção de líquido amniótico ao romper-se a membrana da bolsa
amniótica, obtenção de saliva, dentes deciduais e dentes permanentes extraídos por
indicação terapêutica, placa bacteriana dental e cálculos removidos por procedimentos
profiláticos não invasivos, corte de cabelo e unha sem causar desfiguramento, extração
de sangue por punção venosa em adultos em bom estado de saúde, com frequência
máxima de duas vezes por semana e volume de 450 ml em dois meses, exceto durante a
gravidez, exercícios moderados em voluntários sadios, provas psicológicas a indivíduos ou
grupos nos quais não se manipulará a conduta do indivíduo, pesquisa com medicamentos
de uso comum, com ampla margem terapêutica e autorizados para sua venda,
empregando-se as indicações, doses e vias de administração estabelecidas e que não
sejam os medicamentos de pesquisa.
Sugestão: Nessa situação o pesquisador registraria seu projeto em um sistema que
poderia ser a Plataforma Brasil, desde que essa funcionasse, e se após sete dias, não
obtivesse qualquer resposta, poderia iniciar o projeto, uma vez que o Sistema
CEP/CONEP ao não se manifestar estaria aprovando o projeto desde que as demais
normas de outras instâncias, fossem cumpridas, por exemplo, as normas da ANVISA.

Nessa situação, ficaria o pesquisador responsável por todos os relatórios, relatos de
eventos graves a qualquer tempo e a receber inspeções a qualquer momento, tanto do
Sistema CEP/CONEP, quanto da ANVISA e/ou demais autoridades aplicáveis.
Pesquisa com o risco maior que o mínimo: 
são aquelas em que as probabilidades de
afetar o indivíduo são significativas entre as quais se consideram: estudos radiológicos,
pesquisa com medicamentos novos ou novas indicações ou posologias ou formas
farmacêuticas, intervenções cirúrgicas consideradas como um novo procedimento não
reconhecido pelo CFM, uso de produtos para a saúde novos ou não registrados no Brasil,
extração de sangue maior que 2% do volume circulante em recém-nascido, punção
liquórica, amniocentese e outras técnicas ou procedimentos invasivos, o uso de placebo
quando houver tratamento disponível, entre outros.
Sugestão: Nessa situação o pesquisador registraria seu projeto em um sistema que
poderia ser a Plataforma Brasil desde que essa funcionasse, e aguardaria a emissão
deum parecer dentro de um prazo de trinta dias. O parecer ético seria de uma única
instância ética e demais instâncias regulatórias aplicáveis, tais como a ANVISA, MCTI,
MRE e outras que se fizerem necessárias.

Parte VII – Considerações finais
Cara Senadora, essas são algumas das sugestões e considerações que fazemos após atuar
com a condução de estudos em diferentes áreas nos últimos vinte anos. Falamos por
vários profissionais que atuam com alimentos, cosméticos, próteses, medicamentos,
saneantes e áreas tais com as Ciências Sociais, Engenharias, Agrárias, enfim, apelamos
para que a senhora entenda que não se faz pesquisa somente com medicamentos, por
exemplo. Temos que pensar em um arcabouço regulatório que não inviabilize ainda mais
a pesquisa nesse país. Ainda hoje é grande a quantidade de projetos nas mais diferentes
áreas que não passam pela análise ética, pela análise da ANVISA ou pela análise de
qualquer órgão. Isso ocorre por falta de conhecimento de pesquisadores instituições,
CEP, CONEP, ANVISA, enfim, temos muitos problemas que geram o não cumprimento das
normas para alguns e a impossibilidade de cumprimento para outros que tentam fazer
algo que foi pensado por pessoas pouco comprometidas e muitas vezes sem qualquer
envolvimento com a condução de pesquisa. Temos, dessa forma, que fazer algo que seja

factível para todos, se queremos um país capaz de gerar dados confiáveis, estudos
seguros e éticos e como consequência ter uma população capaz de refletir sobre seus
direitos e sobre suas vontades e necessidades. Nesse sentido, qualquer ação a ser
tomada, deve considerar seu impacto para o país, para a população, para a inovação e
não para as ideologias partidárias.
Se a criação de Grupos de Trabalho é importante, nós não temos dúvida, mas quando não
temos representação capaz de garantir a tranquilidade dos que atuam nos mais
diferentes setores, os resultados podem ser tão ruins ou ainda piores do que os vistos nos
últimos dezoito anos do Sistema CEP/CONEP e nos últimos quinze anos de ANVISA.
Esperamos ter contribuído com a Senadora nesse importante trabalho e esperamos que
com o seu auxílio e o de outros políticos, os profissionais de pesquisa possam continuar a
acreditar na pesquisa que desenvolvemos no Brasil e desistam de ir para outros países
como já temos visto em escala expressiva.
Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento, pois estamos certos de que nossa
entidade tem sido nos últimos quinze anos, isenta de papeis políticos, interesses de um
ou de outro segmento, mas sim, uma entidade que por atuar nos mais diferentes
segmentos e com os profissionais das mais diferentes formações possui visão multi e
transdisciplinar.
Atenciosamente,
Conceição Accetturi
Presidente SBPPC

c.c: Vereador Paulo Frange - Câmara Municipal de São Paulo

São Paulo, 28 de abril de 2014.

Ilmo. Sr. Vereador
Dr. Paulo Frange
Câmara Municipal de São Paulo

Ref.: Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica - Reavaliação dos
processos para a condução de pesquisa clínica relacionadas a ANVISA e ao Sistema
CEP/CONEP

Caro Vereador,
Nos últimos doze anos contamos com seu apoio nas ações ligadas a condução de estudos
envolvendo seres humanos. Desde 2001, momento em que comemoramos a 
Semana
Municipal de Informação e Divulgação da Pesquisa Clínica
, vamos até a Câmara Municipal
de São Paulo, para lembrar que a condução de pesquisa é fundamental para a melhoria
da qualidade de vida da população.
Seu gabinete sempre incentivou ações que contribuíssem com os processos relacionados
com a elaboração, aprovação e condução de uma pesquisa, razão pela qual, sempre foi
do seu conhecimento, as dificuldades que os profissionais de pesquisa enfrentam no que
se refere ao Sistema CEP/CONEP e a ANVISA.
Após todo esse tempo, não poderíamos deixar de cumprimentar pelo seu trabalho e
agradecer pelo apoio que agora ecoa em Brasília. Quando vimos a Senadora Ana Amélia
envolvida com o tema da pesquisa clínica, pudemos ter a certeza de que todos os nossos
argumentos e denúncias de um Sistema complexo e com falhas importantes estavam
corretos.
Encaminhamos em anexo, um documento, que poderá auxiliar o Gabinete da Senadora
Ana Amélia na compreensão das dificuldades enfrentadas hoje pelos que conduzem

pesquisas com medicamentos, alimentos, cosméticos, próteses, ciências humanas e
sócias, enfim, essa é uma contribuição para reforçar a necessidade de mudanças.
Pedimos que seu Gabinete seja o responsável por fazer o encaminhamento formal desse
documento para a Senadora, bem como contamos mais uma vez com seu apoio em
sensibilizar os parlamentares na condução desse processo.
Mais uma vez, parabenizamos o Vereador pela iniciativa de convocar para uma Audiência
Pública em São Paulo, local com maior número de CEPs e de instituições de pesquisa, os
que militam na área e a população em geral. O que hoje se discute em Brasília teve início
nessa Casa e esperamos que dela possam sair contribuições que auxiliem a pesquisa
desse país.
Ficamos a disposição para mais esclarecimentos e esperamos poder continuar contando
com o seu apoio.

Atenciosamente,

Conceição Accetturi
Presidente SBPPC

- Anexo 1 -

Ata da reunião do CNS que contem o Manifesto feito pela CONEP

- Anexo 2 -

Carta Aberta elaborada durante o X Congresso Brasileiro de Bioética realizado no
período de 24 a 27 de setembro em Florianópolis

