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I – INTRODUÇÃO
Através do Requerimento nº 1934, de 2015, de autoria do Nobre Deputado
RAFAEL SILVA, com número regimental de assinaturas, foi proposta a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9
(nove) membros, com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as razões
que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da
substância fosfoetanolamina, produzida por cientistas no Campus da USP
de São Carlos.
O autor, no Requerimento de solicitação, destaca na justificativa os
motivos que o levaram a pedir a instalação desta CPI. Acrescente-se, a isso,
a notícia de que as pesquisas com as substância fosfoetanolamina sintética,
a chamada “pílula do câncer”, prosseguiram a partir de 31/3/2017 apenas
na coorte melanoma. Desta forma, a instalação desta CPI estabeleceu como
objetivo verificar a efetiva aplicação dos recursos públicos, bem como o
cumprimento do Projeto de Pesquisa devidamente protocolado nas
Comissões de Ética da Faculdade de Medicina da USP, bem como na
CENP.
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Ato
nº 90, de 2017, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos
como ela foi proposta.
Os partidos políticos com direito a indicação dos membros desta CPI
encaminharam os respectivos nomes dos Deputados.
Finalmente, o Presidente da Assembleia Legislativa nomeou os membros
titulares e substitutos, cuja composição, antecede a Introdução.

Duração da CPI
A CPI foi instituída com prazo de duração de 90 (noventa) dias e seus
trabalhos foram prorrogados por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

II – Resumo das reuniões, audiências, depoimentos,
declarações, informações e documentação recebida pela CPI:
transcrição das Atas e depoimentos.
Reunião Especial de Eleição
Primeira Reunião – 25.10.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado pela
presença. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Reunião
Especial de eleição de presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não
realizar pesquisas para liberação da substancia fosfoetanolamina, produzida por
cientistas no campus da USP de São Carlos. Registro a presença dos deputados Ed
Thomas, Cássio Navarro, Ricardo Madalena, Márcio Camargo, Gileno Gomes e Rafael
Silva. Queria dizer que essa CPI foi requerida e protocolada pelo deputado Rafael Silva
ano passado, e daremos sequência. Nos protocolos de CPI, esta foi indicada agora e
estamos iniciando. Teremos 90 dias para dar andamento nela, e chegarmos a uma
resolução do andamento de seu tema. Consulto os Srs. Deputados se há indicação para
ocupar o cargo de presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de apresentar V. Exa., deputado Roberto
Massafera para candidato a presidente desta CPI. O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Pela
ordem, Sr. Presidente. Normalmente quem faz o requerimento da CPI acaba tendo a
incumbência de assumir a Presidência, mas não vejo dessa forma. Eu vejo a importância
da CPI e o objetivo a ser atingido. Sendo V. Exa. morador de uma cidade próxima à
residência do professor Gilberto Chierice, e também o Madalena, nosso grande
companheiro, interessado numa solução, entendo que o nome de V. Exa. é o indicado
para a Presidência. Num segundo momento eu faria outra indicação para o nosso
companheiro Madalena. 2 O que eu quero dessa CPI é que ela funcione, independente
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de qualquer poder e estrutura. Digo poder porque existe o econômico e político, são
poderes. Eu quero que essa CPI cumpra seu objetivo. Quando uma pessoa está sofrendo
um câncer em estado terminal ela sonha com uma tentativa, e não podemos roubar
dessas pessoas o direito de tentar. Muitas vezes o aspecto psicológico, a vontade de cura
faz com que essa pessoa consiga uma mudança química no funcionamento do seu
organismo, que pode leva-la à cura. Roberto Massafera, acredito em Vossa Excelência.
Tenho certeza de que essa CPI estará em boas mãos e por isso faço essa indicação. O
SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, deputado Ed Thomas. O SR. ED
THOMAS - PPS - Sr. Presidente, não poderia esperar outra situação do digno deputado
Rafael. Vou usar suas palavras da mesma forma para me dirigir a Vossa Excelência.
Ficaria muito feliz se pudéssemos buscar um conhecimento de todos num
congraçamento para o nome do deputado Massafera. Uso as palavras do Rafael na
mesma forma da relatoria do digno deputado Madalena. Creio que todos nós fizemos
parte do grande chamamento que houve dentro desta Casa. Sabemos do sofrimento das
pessoas. Tivemos algumas decepções no decorrer, mas nada como ver o mestre, como
ver da onde veio e como foi o nascimento e a responsabilidade desses que construíram
esse momento de esperança. E se há, pelo menos um pouquinho de esperança, nosso
trabalho com certeza já valerá a pena. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Eu queria só fazer a seguinte pergunta, existe indicação de
outro nome para o cargo de presidente? Não existindo, peço ao deputado Rafael Silva
que assuma a Presidência para a eleição do nome indicado. * * * 3 - Assume a
Presidência o Sr. Rafael Silva. * * * O SR. PRESIDENTE - RAFAEL SILVA - PDT Coloco em votação a indicação do presidente Massafera. Em discussão. Não havendo
oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem
favoráveis permaneçam como estão. (Pausa). Aprovada a indicação do deputado
Massafera para presidente, eleito por unanimidade. Com certeza um trabalho
maravilhoso terá início ainda hoje. Devolvo a palavra ao presidente. * * * - Assume a
Presidência o Sr. Roberto Massafera. * * * O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Quero parabenizar o deputado Rafael Silva pela
propositura desta CPI mais que justa e legítima. E por estar na linha de frente conosco
desde o princípio, lutando junto conosco para que a fosfoetanolamina - essa importante
substância que vem salvar vidas - seja reconhecida como remédio. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado. Eu queria dizer
o seguinte, cabe a este presidente eleito, - e agradeço, depois faço meu pronunciamento
oficial - indicar o relator desta CPI. Eu indicaria o deputado Ricardo Madalena como
relator. Se tiver alguma objeção. Então indico ele. Agora passaremos à eleição do vicepresidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulto os Srs. Deputados se há
indicação para ocupar o cargo. 4 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem,
Sr. Presidente. Acho legítimo termos o Rafael Silva como vice-presidente desta
importante CPI. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
Existe mais alguém para ser indicado? Então esta Comissão coloca em votação o nome
do deputado Rafael Silva, para ocupar o cargo de vice-presidente. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que
forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado o nosso deputado
estadual Rafael Silva como vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Quero agradecer pela indicação ao meu nome, e espero conduzir esse trabalho com toda
imparcialidade que ele precisa. Tenho certeza que o deputado Rafael Silva, ao propor
esta CPI, tinha suas razões. Na próxima reunião nós iremos aprovar um plano de
trabalho. Eu já gostaria também de consulta-los se semana que vem, quarta-feira, é um
dia ideal para esta CPI, e também sobre o horário que poderíamos escolher pela manhã
tipo dez horas, ou à tarde 14 e 30 ou 15 horas. Quinta é feriado, então a próxima reunião
seria dia nove. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
Como está contando o tempo, poderia ser na terça-feira, antecipar em um dia, e a partir
da outra semana nas quartas. Poderia colocar em discussão no plenário. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Terça-feira dia 31? O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Aí estão todos os deputados na Casa, porque dia
primeiro o pessoal já está viajando. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA PSDB - Então a proposta para a próxima reunião fica para o dia 31, terça-feira, e eu
sugiro entre 15 e 16 horas. O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Nesse horário tem
Colégio de Líderes. 5 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB Então 16 e 30? Na Ordem do Dia não pode. O SR. RICARDO MADALENA - PR - De
manhã. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Uma reunião
rápida terça-feira, dia 31, às 14 e 30 só para aprovarmos o plano de trabalho. Em 15
minutos fazemos. Aprovamos o plano de trabalho e vemos as pessoas que iremos
convidar. Eu proponho a vocês que a primeira pessoa convidada seja o professor
Gilberto Chierice, desenvolvedor da coisa com a Dra. Bernardete Cioff, que também
tem acompanhado os andamentos. Depois discutiríamos as outras pessoas que iríamos
convocar sucessivamente. Eu queria fazer um esclarecimento a vocês para que não
tenham dúvidas do que vamos fazer. Existem mais de cem modalidades e tipos de
câncer; pele, útero, seio, intestino. Enfim, todos eles requerem tratamento cirúrgico,
quimioterápico ou com radiologia. A eficiência desse sistema existente chega a 20%.
Ou seja, 80% das pessoas submetidas a tratamento não tem resultado. O organismo
humano, através do seu sistema imunológico, combate todas as doenças que o ser
humano enfrenta. Combatia no passado. Nossas gerações cresceram com penicilina,
antibiótico e com uma alimentação fruto de agrotóxicos e todas essas coisas a mais. A
radiação solar e energética também provoca câncer. Enfim, a vida moderna e estressante
também provoca queda no sistema imunológico, então nós estamos suscetíveis a ter
queda do sistema imunológico e assumir uma doença, e uma delas é o câncer. O sistema
tradicional que combate isso através de medicamentos e cirurgias não elimina a causa
fundamental. Nós temos médicos nutrólogos, por exemplo, e citaria o Dr. Lair Ribeiro,
que fala que até a alimentação é importante para divulgar. Então que seja divulgado
corretamente, porque o açúcar e a glicose alimentam células doentes. Aquele paciente
que está fazendo quimioterapia ou radioterapia deve suprimir a glicose da sua
alimentação. São coisas elementares que não são ensinadas. É isso que vamos visar
trazer à tona. O professor Gilberto me deu um exemplo muito simples. A madeira que
foi submetida a uma temperatura no fogo virou carvão, o que é ele? Carbono como
estrutura atômica. O carvão é preto e tem uma estrutura física lamelar, e queima
produzindo energia. Mas é só carbono. O que é o diamante? Ele também é carbono, mas
6 no centro da Terra foi submetido a alta pressão e temperatura, então aquele carbono
vira diamante. Então se você pegar um diamante, ele é branco, duro e tem valor. O
carvão é preto e só serve para queimar. Os dois são carbono puro. O nosso organismo
produz, por questões diversas de hormônio e tudo isso, a fosfoetanolamina. E isso em
nosso organismo é o que ajuda o sistema imunológico combater as doenças. Na hora
que tomamos um medicamento quimioterápico que afeta nosso sistema imunológico
estamos restringindo a capacidade de combater essa doença. O professor Gilberto fez a
fosfoetanolamina sintética. Pegou fosforo, amina, mais álcool e passou por tratamentos
químicos que desenvolveu. A fosfoetanolamina sintética é aceita pelo organismo e
reforça o sistema imunológico, e por isso dá resultado. Mas nós fazendo tratamento com
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radioterapia ou com quimioterapia, a parte imunológica do nosso organismo já ficou
deficiente. Muitas pessoas fazendo o tratamento não tem resultado porque está com o
sistema deficiente. Algumas que já experimentaram e tiveram resultados, é porque o
sistema imunológico ainda estava preparado. Então nossa meta aqui é o seguinte. O
Instituto do Câncer aqui em São Paulo recebe cem pacientes por dia com novos casos de
câncer. O estado de São Paulo produz em torno de mais 50, sendo 150 por dia no estado
que vão para Barretos, Jaú ou Campinas. Três mil e tanto por mês, 30 e tantos por ano.
E no Brasil, mais de cem mil por ano. Então aquele paciente que ainda detectou algum
tipo de câncer, e fizer esse tratamento, que é muito barato - custa três, quatro reais uma
pílula - gasta mil reais num tratamento, com chance poderá ficar bom. Aí nossa meta
seria ir para o tratamento tradicional, que ele também poderá ficar bom ou não. Com
esse estágio várias pesquisas já foram feitas na fosfoetanolamina sintética, que
chamamos de pílula do câncer, e foi feito no protocolo da Anvisa testes em animais, e
aprovados, e o teste da rejeição humana, que também foi aprovado. Agora só falta a
eficiência na doença, coisa que ainda não conseguimos. Quero que através desta CPI
consigamos. Essa é nossa meta, trazer quais são os problemas a serem enfrentados e
como vamos resolve-lo. Então queria cumprimentar o Rafael Silva mais uma vez pela
propositura, e pedir a vocês que em 90 dias, chegaremos a resultados plenamente
satisfatórios para dar uma resposta a esse questionamento. Muito obrigado. Está
encerrada a sessão. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
Queria agradecer meus pares por ter me indicado à relatoria; o Ed Thomas, Cássio
Navarro, 7 Gileno, meu amigo Márcio Camargo, o Rafael Silva pela propositura desta
CPI, a V. Exa. que está presidindo. Acho que temos que ser imparciais, mas apurar a
realidade dos testes que foram feitos, em desacordo com a recomendação do idealizador
da pílula do câncer, o professor Gilberto. Também temos que apurar o convênio que foi
feito no ano de 1996 com o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. Temos muito subsídio
para chegar a um denominador comum. Sou testemunha viva de pessoas que fizeram
uso dessa substância e realmente passaram a conviver com seus entes queridos. Pessoas
que já estavam desenganadas, à beira da morte, e hoje fazem parte do nosso convívio.
Quero agradecer a todos pela indicação da relatoria, porque estou nisso há mais de dois
anos participando junto com o professor Gilberto, com V. Exa. e com o Rafael Silva, e
demais que já participaram nesta Casa, de audiências públicas conosco. Presidente, acho
que tem mais gente que gostaria de falar antes de você encerrar. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Desculpa. Antes de encerrar, deputado Cássio
Navarro. O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Presidente, gostaria de parabenizar
essa eleição e desejar muito sucesso na condução dos seus trabalhos e também do
relator. Falar que essa Comissão tem muito por fazer, afinal não acredito que tenha
nenhum deputado aqui que não tenha visto, ou pelo menos participado, do tratamento
feito de forma convencional, ou através dessa, não sei se posso chamar de nova... Mas
no que pudermos contribuir por parte deste deputado, vamos estar atentos para dar uma
resposta rápida. Acho que 90 dias é um tempo razoável para contribuirmos e tenhamos
um melhor tratamento. Parabéns a todos. O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela ordem,
Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela
ordem, deputado Gileno. O SR. GILENO GOMES - PSL - Queria parabenizar V. Exa.
por ter sido eleito presidente desta CPI; parabenizar o Rafael Silva, uma pessoa que
sempre trabalhou e lutou, vice-presidente da Comissão; Ricardo Madalena, uma pessoa
que também vem trabalhando e lutando há um bom tempo nessa causa, que é justa;
Cássio Navarro, Ed 8 Thomas, Márcio Camargo, Sebastião Santos e Marcos Martins
que não está presente, mas também faz parte. É uma questão justa. Nós estivemos
participando na Casa também de audiências públicas sobre essa questão da pílula do

câncer. E várias pessoas, até de outros estados, estiveram presentes aqui, pessoas que
tiveram oportunidade até de tomar essa pílula e sentir melhoras. E na realidade essa
questão não avançou na USP de São Carlos, os estudos e testes. Eu acho que é um
momento muito importante para trabalharmos nesta CPI, e apurar profundamente essa
questão, que preocupa nós que estamos em mandato. Sempre somos procurados pelas
pessoas, e até hoje a população cobra sobre essa pílula. Inclusive teve um momento aqui
nesta Casa mesmo, de um amigo meu de Guarulhos, o vereador Romildo Santos. A
esposa dele faleceu com câncer, num momento difícil e uma questão muito rápida. Ele
me ligou um certo dia e estava aqui na Assembleia atrás do presidente, na época o
Capez, para ver se conseguia essa pílula na USP de São Carlos. Ele me ligou e eu estava
indo para outra cidade naquele período. Eu liguei para o Capez e pedi para que
atendesse ele aqui, e encaminhar. Ele foi até a USP de São Carlos ver se conseguia, e
infelizmente a esposa dele não resistiu e veio a falecer num tempo muito curto e rápido.
São momentos em que sabemos da luta da população que tem essa doença, para tentar a
cura. Muitas pessoas vieram aqui na Assembleia procurar vários parlamentares para
defender essa causa, que é muito justa. Parabéns a todos os presentes, que sabemos que
defendem essa causa de vários segmentos. Vamos trabalhar para que possamos apurar
isso de uma forma a dar uma satisfação à população, não só do estado de São Paulo,
mas do nosso país. O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente. O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, deputado
Márcio Camargo. O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Primeiramente gostaria de
parabenizar V. Exa., uma escolha muito justa; meu amigo Ricardo Madalena, que me
convidou. Confesso que não estava muito inteirado desse assunto, mas é
importantíssimo. Nós temos um projeto de lei aqui na Casa de prevenção ao câncer de
estômago, que já está correndo o Brasil todo. Tivemos uma abertura esses dias com oito
associações do câncer, e acho que é dever nosso. Cumprimentar o vice-presidente
Rafael Silva, e 9 desejar muito boa sorte a todos. Nossa função como parlamentares é
ajudar a causa, e ver exatamente o que podemos ajudar. A esperança das famílias é
muito grande. E também como prevenção. Falando do câncer de estômago, uma simples
endoscopia feita anualmente, detectado o câncer no começo, ele tem 99% de cura. Mas
nós homens pouco vamos ao médico, as mulheres vão mais. Então temos um projeto de
lei nessa Casa de conscientização, principalmente do homem. É um projeto que vamos
levar para o Governo do Estado também, de criar a carreta da endoscopia, como tem da
mamografia. É um projeto nosso que vamos apresentar aqui na Casa. Mas
cumprimentar meus nobres pares e desejar boa sorte e muito trabalho a todos nós. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Rafael? O SR.
RAFAEL SILVA - PDT - Estou muito feliz, porque confio no Ricardo Madalena e no
presidente Roberto Massafera. Confio em todos os companheiros. Eu tive alguns
problemas de saúde, um aneurisma que foi detectado acidentalmente. Fiz a cirurgia e foi
perfeito. Estou me recuperando de um problema de nervo ciático, hérnia de disco, e isso
é comum em gente jovem também. Eu fiquei mais de dois meses em casa numa cadeira
de rodas. Eu às vezes andava dois passos aqui tudo torto, e agora estou melhorando. A
saúde é primordial. E quando temos uma criança com câncer que sonha e chora pedindo
uma oportunidade de continuar vivendo, nós entendemos o sentimento das pessoas. Eu
tenho certeza absoluta que esta CPI terá seriedade, aliás, já está tendo. Como eu disse, a
CPI não é contra ninguém, mas a favor das pessoas que precisam de uma oportunidade
para sonhar. Eu me envolvi muito nessa luta, e algumas pessoas ficaram com raiva de
mim por esse motivo. Mas tudo que fiz e esta CPI está fazendo, com o Madalena e o
Massafera, é em favor daqueles que realmente necessitam. Estou muito feliz, mas feliz
demais, porque este trabalho está em boas mãos, e vai dar resultado. Eu tenho certeza.
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Se Deus quiser, isso vai acontecer. Obrigado. O SR. ED THOMAS - PPS - Sr.
Presidente, só com a autorização do senhor, se pudéssemos trazer essa faixa para a
Mesa. 10 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Faz favor, para
tirar uma foto. O SR. ED THOMAS - PPS - É, eu acho muito importante. A faixa
resume tudo que vamos fazer aqui, que é uma chance à vida. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Subam aqui para tirarmos. Então não havendo
mais nada a tratar, está encerrada a reunião. A próxima será na terça-feira, dia 31, às 14
e 30

Segunda Reunião – 31.10.2017
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Havendo número
regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
constituída com a finalidade de apurar as razões que motivaram o estado a não realizar
as pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina, produzida por cientistas
no campus da USP de São Carlos. Eu registro a presença dos deputados, Ed Thomas,
Ricardo Madalena, Rafael Silva, Gileno Gomes, e esse Presidente. O nosso objetivo
hoje na reunião é nós discutirmos o plano de trabalho dessa CPI, e esse plano de
trabalho está elaborada aí uma minuta que eu apresentei a vocês, e nós poderemos
analisando aos poucos para chegara à conclusão e, também, nada impede que haja
modificações ao longo dos nossos trabalhos. Eu quero salientar que a nossa data de
início oficial é 17 de outubro e temos um prazo de 90 dias que pode ser prorrogado por
mais 30, ou seja, 120 dias, a previsão de término normal nosso seria em 25 de fevereiro.
Nós teríamos 12 sessões ordinárias e podendo serem ainda prorrogadas por mais um
mês, mais quatro. E os deputados membros dessa CPI somos em nove, e o deputado
Márcio Camargo justificou, o Marcos Martins está em recuperação e o Cássio Navarro
também. Então vamos dar sequência. Como o primeiro passo, o nosso objetivo é atingir
a meta de que a pesquisa dentro dos protocolos da ANVISA não foi conduzida de
maneira adequada obedecendo os parâmetros estabelecidos e nós vamos da melhor
maneira possível pedir documentos em termos de tudo que foi feito, trazer pessoas,
trazer testemunhas e trazer os responsáveis por isso. E eu queria dizer a vocês que temos
aqui presente o professor Gilberto Chierice, e convidar para que faça parte da Mesa. E o
primeiro passo nosso seria o professor Gilberto fazer a nós um depoimento do seu
trabalho e da sua pesquisa e das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos para a
certificação desse produto químico que somente vira medicamento depois de aprovados
todos os testes. E as pesquisas, o ritual de aprovação prevê três etapas, a primeira etapa
é a de teste com animais, a segunda é teste de rejeição ao ser humano e o terceiro, é com
a doença, a eficácia no tratamento da doença. 2 E, até agora ele foi feito ele já atingiu
duas etapas. E em função disso, de ter isso já superado, a própria ANVISA já tem um
protocolo e nele permite que produtos em fase de teste sejam utilizados para pacientes
ditos compassíveis. Pacientes que temos compaixão, ou seja, os pacientes que já estão
no nível terminal. A Agência Reguladora, a ANVISA, ela tem esse protocolo, uma
portaria 38, RDC, do Ministério da Saúde, e que regulamenta no seu art. 13 e 14 o uso
compassível de produtos em fase de teste. Da mesma forma, e em fruto da pressão
social, que foi submetida a USP em São Carlos e o próprio professor Gilberto, foi feita
uma lei federal aprovada ano passado, é a lei 13.269/16, e essa lei foi aprovada no

Congresso Nacional e ela foi aprovada e sancionada pela Presidência da República, na
época da Presidente Dilma Roussef. No momento essa lei está suspensa, e em virtude
liminar da Associação Médica Brasileira. Nós aguardamos o julgamento no Supremo
Tribunal dessa medida. Eu queria também comunicar a presença do deputado Marco
Vinholi e Cezinha da Madureira. Então, bom, para começar hoje o nosso plano de
trabalho eu gostaria primeiro que o professor Gilberto nos fizesse um histórico e um
depoimento de tudo que ele tem feito ao longo desses anos, com relação ao
fosfoetanolamina sintética, com a palavra, o professor. O SR. GILBERTO –
Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar nessa Casa, sobre o
fosfoetanolamina. Muitas pessoas conhecem sobrea a fosfoetanolamina, é uma
substância que foi criada a partir de um experimento em um Hospital de Câncer
chamado Amaral de Carvalho, e na década do final de 80, começo de 90, nós tivemos
um convênio com o Hospital Manoel de Carvalho onde se desenvolvia nela próteses
para pacientes que tinham sofrido com cirurgias muito grandes de câncer. Na época o
Hospital Manoel de Carvalho era um Hospital Beneficente e trabalhava só com o SUS,
e nessa Mesma época a Universidade de São Paulo se propôs em ajuda-lo vendo que o
hospital tinha muita dificuldade. E uma das dificuldades que ele tinha é com o
instrumental e com toda a parte mecânica do hospital e então foi contratada a USP na
época, e resolveu os problemas mecânicos e elétricos, porque os departamentos da
universidade de elétrica e mecânica resolveram ajudar. E, eu estou contando uma
história que parece ser cumprida, mas ela não é, sempre distorcida e ela normalmente é
distorcida por autoridades. Por exemplo, depois eu falo os exemplos, deixa eu continuar
a história, porque senão eu vou ficar nos 3 exemplos, e é esse trabalho que foi contatado
conosco para desenvolver próteses para o hospital. Porque tinham pacientes que sofriam
mutilações e não tinham próteses, porque elas eram muito caras e fornecidas pelo SUS,
nos propusemos a fazer de polímero de mamona que foi o nosso trabalho desenvolvido,
que isso resolveu um trabalho e uma experiência fantástica que apareceu um polímero
que é biocompatível e coisa que no mundo tem muito pouco. E nesse ínterim, eu me
debati com a fosfoetanolamina, que era uma experiência que eu fazia para obter um
eletrodo. E nesse eletrodo quando eu fui ler os trabalhos, lá diziam que essa substância
era cancerígena. E me preocupou porque eu tinha alunos trabalhando com isso e eu
mesmo trabalhando. E eu fui estudar, e quando eu comecei a estudar eu digo “não pode
ser”, a fosfoetanolamina não pode ser cancerígena, todas as paredes celulares de todas
as células que existem no planeta têm fosfoetanolamina. O organismo não fábrica
câncer, nunca. E então eu comecei a estudar. E estudando veio a ideia que é o seguinte,
será que o organismo não está se defendendo e mandando fosfoetanolamina por volta
desse tumor? E era essa a razão que estava certo. Eu estava certo, esse pensamento meu
era verdadeiro, e na realidade ela não era cancerígena, ela era encontrada muito em
volta do tumor por uma razão muito simples, o organismo estava se defendendo e
enviando fosfoetanolamina para esse tumor. E, com uma ressalva, a fosfoetanolamina é
fabricada no organismo humano e ela já é fabricada com esse propósito de defesa, e,
bom, o que fazer? Eu propus a ideia no Hospital Amaral de Carvalho e ali tinham
médicos de bom gabarito, e de nível e resolveram aceitar. Mas, antes de qualquer coisa,
tem que fazer os protocolos, que, na época não existia ANVISA, era só o Ministério da
Saúde. E aí aqui tem... Desculpa senhores, eu estou falando de documentos assinados, e
quando eu falar em nome da universidade de São Paulo, a assinatura é do reitor. E
quando eu falar em nome do Hospital Amaral de Carvalho a assinatura é do
superintendente. E então está tudo aqui que eu vou deixar em posse depois da CPI e
para que ela possa constatar a documentação. E então aqui esses documentos falam e eu
tenho a permissão do Ministério da Saúde para estudar a fosfoetanolamina como
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substância para câncer. E, autorizando o Hospital Amaral de Carvalho. E eu tenho o
pedido do Amaral de Carvalho para o Ministério da Saúde para estudar a
fosfoetanolamina em pacientes com câncer. Foi feito um protocolo e tudo direitinho, e
foi submetido a universidade e foi aprovado em todos os órgãos da universidade o
convênio entre a Universidade de 4 São Paulo, o Ministério da Saúde, e o Hospital
Amaral de Carvalho, aprovado para câncer. Muito bem, em primeiro lugar tem que se
fazer os testes. Quais testes? Esses que estão requisitando hoje e que nunca houve, é
mentira, já houve, já pesou, já foi aprovado. E tudo aconteceu. Esses testes foram feitos
na faculdade de medicina de Botucatu a pedido do Amaral de Carvalho sobre a tutela do
Ministério da Saúde, e quando eu digo isso, é porque nessa época a ANVISA ainda não
tinha sido criada. Ela foi criada quatro ou cincos anos a posteriori da aprovação desse
trabalho. E, foi iniciado esse trabalho em cinco áreas, urologia, gasto, cabeça e pescoço,
mama e ginecologia. Cinco áreas que hoje chamaríamos de corte. Corte seriam os tipos
de tumores nas diferentes áreas. E nessas áreas foram aprovados no comitê de ética, e
cada um dos especialistas da área do hospital, e com 11 pacientes. E eu ainda perguntei,
por que 11? Porque é um número ímpar e dispare. E então quer dizer, não é um número
muito convencional e os 11 pacientes foram submetidos. E, evidente que foi uma
resposta muito rápida que os médicos fizeram, e quando tiveram essa resposta muito
rápida eles nos chamaram e disseram “bom, e agora, como ficamos?”. E eu disse, “não
fica”. “Mas, e esse dinheiro todo que foi investido onde tem um assistente de um
deputado que pode confirmar isso?” que é o deputado Neto, que tinha conseguido para o
hospital em vista dessas pesquisas um aparelho de radiação de... O SR. - ... Sr.
Presidente, pela ordem, por gentileza. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA
– PSDB – Pois não. O SR. - Desculpa interromper. Só que eu queria, eu tive acesso a
pauta de hoje e não estava incluso, eu queria me preparar para ouvir a Excelência que
está munido com os estudos e queriam preparar essa semana até porque eu vi na pauta
de V. Exa. aqui para a Comissão hoje que só tinha o planejamento de trabalho e aí
chegamos aqui e sem requerimento encontramos já uma pessoa com tanta experiência e
coisa boa para nos passar e nos pegou despreparados. Eu só queria uma explicação com
relação a isso, porque amanhã ou depois qualquer uma pessoa pode judicialmente tornar
sem efeito essa sessão. Eu queria que V. Exa. me desse um esclarecimento a respeito
disso. 5 O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu vou solicitar ao
nosso departamento jurídico um parecer sobre a sua colocação, mas eu não vejo
inconveniente nenhum em que na apresentação do nosso plano de trabalho onde o
estado da arte a situação em que estão as pesquisas e que o professor Gilberto fale
dentro do meu plano a explicação, senão eu teria que estar fazendo, e, em todo o caso,
eu queria submeter aos meus pares em votação se vocês acham que ele deve continuar.
O SR. - Continuar eu sou a favor. Eu só queria uma explicação deputado, porque eu
gostaria de estar preparado para esse momento, e de repente o doutor vem e vários, eu
não estava sabendo por exemplo, como Presidente da Comissão de Saúde e eu quero
participar, eu quero acompanhar e eu sou a favor daquilo que é melhor para o povo e
principalmente dos demais... É um assunto importante e nacional, e eu quero estar... O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Não me consta, nobre
deputado, que o senhor seja titular ou suplente dessa Comissão. O senhor está apenas
participando como deputado, que é um direito que o senhor tem. O SR. - Sim, senhor.
Por isso, que eu quero participar. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA –
PSDB – E o direito de falar... E então esse documento não foi entregue previamente ao
senhor porque senão teríamos que entregar a 94 deputados. Mas, de todo o jeito, eu
convidei e apresentei esse plano. Eu elaborei ele e ao invés de eu ter que estudar o
assunto e me aprofundar para vir explicar aos meus companheiros de Comissão, eu

aprovar, aliás, eu entreguei a vocês esse plano de trabalho e se vocês quiserem, nós
poderíamos aprovar o plano de trabalho e depois ele continua. O SR. - Pela ordem, Sr.
Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não. Eu
acho que tem que ser dessa forma, vamos aprovar o plano de trabalho. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Perfeito. O SR. - Colocado pelo
nosso Presidente, e na reunião que tivemos dentro do plano de trabalho, ele realmente se
referiu ao Dr. Gilberto porque ele estaria aqui e então faz parte do plano de trabalho.
Nós aprovamos lá e então na primeira sessão esse plano, mas eu acho que para
consolidar e estarem inscritos dentro do rito, não é verdade? Da CPI, o Presidente
poderia colocar em discussão e votação o plano de trabalho. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então o projeto fica em discussão do plano de
trabalho dessa CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a
discussão. Em votação o plano de trabalho. (Pausa.) Senhores deputados que forem
favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o plano de trabalho. Então,
agora eu pediria que o professor Gilberto fizesse e desse a continuação, e antes disso
queria pedir para vocês porque vamos convocar a Dra. Bernardete Cioffi porque ela
participou nos estudos, na Comissão de acompanhamento dos testes feitos pelo Instituto
do Câncer, então, para que ela compareça e preste depoimentos aqui não basta convidala porque ela trabalha lá sob sigilo. Sob o código de confidencialidade, e então ela será
convocada para que na próxima reunião ela compareça para prestar esclarecimentos
para nós sobre o andamento dos testes que foram efetuados lá e então o professor
Gilberto, eu queria comunicar a presença do deputado Cássio Navarro, muito obrigado.
Professor Gilberto está autorizado a continuar a sua explicação. 9 O SR. - Pela ordem,
Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado. O SR. - Eu gostaria de saber se está sendo gravado, porque é uma
oportunidade ímpar para nós hoje aqui, e é importante que esteja sendo gravada essa
Comissão na data de hoje e pedir encarecidamente que o professor Gilberto após a sua
explanação fraquear a palavra para as perguntas, é possível, professor? Obrigado. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu queria esclarecer que toda a
sessão de CPI como essa é totalmente gravada e taquigrafada. O SR. - Pela ordem, Sr.
Presidente. O senhor falou que está convocando a doutora? O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bernardete Cioffi O SR. - A Dra. Bernardete
Cioffi. O senhor está aprovando a convocação hoje, é isso? O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu estou propondo que na próxima, ou podemos
aprovar hoje mesmo, dependeria... O SR. - ... Olha, pela ordem, Sr. Presidente, o que o
senhor fez a colocação... O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...
Tem que publicar o requerimento que está sendo convocada, mas tem que ser publicado
o requerimento. O SR. - A explicação do Presidente é que convocaríamos e teríamos
que convoca-la dado aos segredos de pesquisa certo, e então ela precisa ser convocada e
nãoque já estaria realmente convocada, essa é a colocação do nosso Presidente, é isso
deputado? O SR. - Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA –
PSDB – Professor Gilberto, com a palavra, obrigado. O SR. GILBERTO – Eu não
assinei nada de sigilo e então eu posso falar à vontade. E eu não fui convocado, eu fui
convidado, e dentro do convite eu vou falar tudo que eu acho que tem que acontecer. Eu
falava sobre o Hospital Amaral de Carvalho, e esses dados foram feitos o protocolo
clínico com o Ministério da Saúde e dentro dele, foram feitos os testes que exigiam o
Ministério da Saúde, e entre eles o que chamamos de DL 50, dose letal, para mostrar
que o composto era ou não prejudicial à saúde, e então a convocação ou a colocação da
ND não procede porque foi feita pelo Ministério da Saúde e aprovado o protocolo que
foi desenvolvido no Hospital Amaral de Carvalho, é uma falácia você ter que fazer duas

convidei o professor Gilberto que fizesse a explicação da situação do que chegamos até
agora. Se os meus companheiros acharem que ele deve continuar. Ele vai. O SR. - Eu
gostaria, só retificando aqui nobre deputado Massafera, Sr. Presidente, que eu estimo
muito, meu amigo e que em pouco tempo fizemos aqui uma amizade bonita. Já
estivemos em pleito juntos fazendo o melhor para o povo de São Paulo, é que o
regimento é bem claro que temos que publicar pelo menos 24 horas a pauta do que vai
acontecer na Comissão, na CPI ou seja lá o que for. E eu não sou membro desta
Comissão, dessa CPI, não sou também substituto, mas eu sou deputada 6 como qualquer
outro e eu tenho o meu direito de falar, como V. Exa. já disse e o meu direito de
questionar. E, então a pauta é publicada 24 horas antes e eu só gostaria, eu quero estar
presente em todos os momentos e eu gostaria de pedir a V. Exa. que através da
Secretaria da Mesa do senhor nos informa-se sobre a pauta que vai ter e quem vai vir, e
se está aprovado. É óbvio que no momento aqui se o senhor como Presidente entende
por bem que se coloque em votação qualquer uma pessoa para falar, e quem a maioria,
aprova e ok, é uma prerrogativa de V. Exa., mas o regimento diz que temos que fazer
isso 24 horas antes. E eu gostaria que aos próximos convidados pudesse ser aprovado
aqui na Comissão, para fazermos uma coisa bonita com excelência, muito melhor para a
população, muito obrigado. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, Deputado. Eu estou entendendo o
ponto de vista do nosso nobre deputado, Cezinha da Madureira, mas é uma
oportunidade ímpar de termos o professor Gilberto aqui, e essa discussão já tem por
mais de cinco minutos e não vai levar a nada, porque eu estou com a palavra. E nós na
sessão da semana passada, foi dito que faríamos o plano de trabalho e ouviríamos o
professor Gilberto. E, isso eu acho que é consenso entre os pares que fazem parte de
membros efetivos e suplentes que aqui estão. Então eu pediria a compreensão do senhor
para que deixasse o professor Gilberto explanar por essa importante matéria que
estamos discutindo aqui hoje. Muito obrigado. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado
(ininteligível). O SR. – Deputado Madalena, eu respeito muito V. Exa. e eu não estou
atrapalhando o trabalho, até porque está começando o trabalho e eu só estou dizendo
que eu quero participar e V. Exa. sabe do meu respeito e carinho que eu tenho, e então
eu não quero atrapalhar. Eu só quero ajudar estando junto e eu quero compreender e 7
entender até porque a todo o momento tem alguém perguntando sobre isso, e eu quero
entender. Eu tenho um respeito pelo Dr. Gilberto, só que eu gostaria que os próximos
fossem dado publicidade como diz o regimento. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Perfeitamente. O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente, vamos dar
continuidade e ele já aceitou. No próximo fará como ele está sugerindo. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Todas as pessoas que virão aqui
depor serão convidadas ou convocadas. Por escrito, e nesse assunto apenas eu gostaria
de consultar essa Comissão e se vocês estão de acordo, que o professor Gilberto
continue dando esclarecimentos sobre o assunto. E se não, como fui eu que elaborei esse
documento e plano de trabalho, terei eu que dar explicações sobre isso, e eu acredito
que não será com a mesma capacidade dele. E, então eu gostaria... Ricardo Madalena,
está favorável à continua? O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com certeza. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael Silva? O SR. - Com
certeza. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Gileno Gomes? O
SR. - Continua. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Ed
Thomas. O SR. - Vamos continuar, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Então, professor, o senhor é meu convidado e está falando
para mim e o estado da arte que faz parte desseplano de trabalho e que nós vamos

vezes a mesma coisa. E, foi o que foi feito e que estamos exigindo e em outubro de
2016 eu acho, isso rolou pela Universidade de São Paulo por 27 anos e alguém atribui
que eu clinicava e dava remédios, mentira, esses remédios eram distribuídos porque foi
assim, o Hospital Amaral de Carvalho por questões acredito que financeiras, parou esse
projeto, porque ele era que iria diminuir muito o trabalho clínico no hospital, e esse
trabalho eles não resolveram encerrar ela, e chegaram a chamar os diretores como
preveem as cláusulas dos contratos que foram assinados entre a universidade e o
hospital, e encerrá-los. Eles simplesmente deixaram morrer por decurso de prazos. Ele
tinha cinco anos, e eles (ininteligível) por quê? Porque nesse mesmo convênio o
hospital recebeu do Ministério da Saúde o título de pesquisa publicado em Diário
Oficial, que, também está aqui na publicação em “Diário Oficial”, transformando o
Hospital Amaral de Carvalho em um hospital de pesquisa. E isso está registrado no
“Diário Oficial”, e em comum e espero que foi, se ele terminasse o convênio era o único
que existia que reunia o Ministério da Saúde e o hospital. Então, ele deixou morrer por
recursos de prazos, mas veladamente ele proibiu os médicos de distribuírem os
medicamentos, e alguns médicos conscientes de que o trabalho estava funcionando
começaram a enviar eles para a USP de São Paulo, e 11 mandaram eu vir buscar, não
compensa eu falar por uma questão de ética, e eu não vou enumerar nomes para
ninguém dos médicos, mas eu tenho lá os documentos que todos os médicos mandavam
buscar com um paciente que tinha o documento lá e o remédio. E esse remédio foi
distribuído, como eu mandava para o Hospital Amaral de Carvalho e tanto fazia, eu
dando para o paciente que é do hospital. E, isso cresce e multiplica, a partir de um ponto
eu não sei mais quem é paciente do hospital ou paciente do médico e eu continuei
distribuindo. Se fosse hoje distribuiria do mesmo jeito porque não me intimida fornecer
esse tipo de medicamento. Por que? Porque cientificamente eu tinha todas as
comprovações e que os médicos não eram tóxicos e não tinham efeitos colaterais e nem
era o mesmo medicamento que hoje está sendo aplicado como se fosse um
medicamento benéfico, que é o caso dos imunoterápicos, que ninguém sabe as
consequências a posteriori, e nós sabemos a consequência da fosfoetanolamina. Ela foi
muito bem estudada, e era tão bem estudada que o mundo resolveu adotar ela agora em
estudos. E existe até como é... Delegações procurando o ICESP, para fornecer
medicamentos para eles, porque eles já comprovaram que a fosfoetanolamina fabricada
e distribuída no ICESP é bioativa. E existe uma diferença muito grande entre
fosfoetanolamina e fosfoetanolamina bioativa. A bioativa é aquela que você tem no seu
corpo e que ela tem habilidade nas suas células, e as outras são fosfoetanolamina
normal. Muito bem, senhores, em outubro desse ano que passou, que eu não estou bem
certo da data, devido à pressão social que o governador sofreu e que me mandou chamar
é que o estado estaria disposto a fazer testes clínicos e uma reunião que tivemos aqui na
Assembleia Legislativa um dos autores que hoje executam os dados clínicos falou para
procurador da república que ele não acreditava no medicamento e antes de provar, que
ele não conhecia e ele disse que não provava. Então essa discussão sobre a eficácia ou
não do medicamento ela já estava condenada politicamente há muito tempo, porque
vocês podem observar que não existe proibição nenhuma farmácia de manipulação para
manipular medicamentos ou substâncias que podem servir como suplementos. E todas
as farmácias do Brasil de manipulação tem um documento do Conselho Nacional de
Farmácia e proibindo a embalagem da fosfoetanolamina. Quer dizer, o paciente recebe
por situações judiciais, ou liminar judicial na forma de pó, porque não tinha a
embalagem, e depois ele leva em uma farmácia de manipulação para manipular e
colocar em cápsulas. 12 Isso foi proibido para o Conselho de Farmácia, é histórico, não
existe nada no país que seja proibido, mas é histórico, bom, a fosfoetanolamina na

6 – São Paulo, 128 (72) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

quarta-feira, 25 de abril de 2018

cabeça de qualquer médico tem um detalhe que pouca gente sabe, o médico usa na mãe,
na tia, na avó, na empregada e no cachorro. No paciente não, e eu tenho documentos
que eu entreguei e eu tenho documentos que a fosfoetanolamina curou uma porção de
médicos. Tem uma porção de médicos vivos por causa dela. E então, é uma espécie de
uma falácia e eu acredito que esses testes clínicos foram feitos como o próprio o
Ministério fez, quando ele foi uma palhaçada. Eu refuto como palhaçada porque
tentaram até sintetizar o composto e fizeram isso errado e o composto virou tóxico. E
um gênio da pesquisa, que é um grande colega e pesquisador disse que era impossível
que a fosfoetanolamina feita em São Carlos era feito de maneira não aprovada, em um
chiqueiro, ou qualquer coisa assim. E ele que fez tão bem feito não conseguiu rebater o
tumor, e nós, que fizemos aquela meia suja, aquela meia coisa, curou muita gente. Então
eu acho que tem que se esclarecer, porque eu não tenho interesse nenhum na
fosfoetanolamina, posso lhe garantir que eu não tenho, porque primeiro, eu nunca
ganhei um centavo com fosfoetanolamina e a segunda coisa é que eu não tinha
publicado nenhum trabalho com fosfoetanolamina. E até que um colega do Butantã
resolveu fazê-lo, porque eu não achava justo você fazer alguma coisa dessa monta e
desfrutar financeiramente disso, e eu achava que eu já tinha ganho pela universidade
para ganhar, porque era fazer pesquisa e como dizia o mestre que foi meu orientador,
pesquisa só tem sentido quando ela melhora a qualidade de vida. E eu achava que a
fosfoetanolamina melhorava. Agora, eu posso garantir uma coisa para os senhores,
acredite ou não, queira ou não, a fosfoetanolamina é uma realidade, e ela não é uma
realidade bobinha. Eu não sou nenhum calouro, nem nenhum bobo, para saber ou para
falar o que eu estou falando, eu tenho uma bagagem muito boa, e eu andei pelo mundo
todo, eu conheço e eu sei o que eu estou falando. E se quiserem podemos mostrar mais
de 500 pessoas que estão vivas por causa da fosfoetanolamina. E quando foi
comunicado ao governador, ele ofereceu para que fosse feito e na escolha do secretário,
bom, eu não tenho compromisso com ninguém, e a na escolha para o secretário,
deveriam ser vários hospitais, e eu não aceitei, por que? Porque seriam as raposas
cuidando do galinheiro. E eu não aceitei, e a segunda coisa é que seria uma... O Brasil
tem muito pouco de farmoquímicas, e é quem desenvolve os medicamentos, e eles
queriam pôr uma 13 farmoquímica que eu não concordava, e então eu credenciei uma
perto de mim pequena, mas que eu pudesse intervir e estar o tempo todo observando. É
verdade, ela fez tudo certinho e colocamos um homem nosso lá, que, depois o ilustre
secretário de saúde cortou no meio do caminho. E, então, por que ele cortou no meio do
caminho? Tem que perguntar para ele. E não era esse plano e nem foi isso que foi
combinado junto com o governador, então eu acho que essa CPI ela apareceu em ordem
boa, e eu acho que ela pode esclarecer um monte de coisas provando que eu estou
equivocado ou alguém está com a mão grande em cima disso. E, hoje, a indústria do
câncer consome 3,5% do PIB mundial, e esse documento é americano publicado em
2008 pela Secretaria de Saúde Americana, e são 3,5% do PIB mundial, e isso está na
ordem de 17 caqueirada trilhões de dólares. E então, eu não sabia que era um campo
muito difícil de atuar. Mas, enquanto eu estiver vivo eu vou atuar, ou aqui ou lá, em
algum lugar eu vou atuar. E eu acho que alguém deveria surgir para ajudar e eu não
quero favor nenhum, eu não preciso de dinheiro e eu não preciso de promoção, por duas
razões, a minha carreira eu fiz ela muito bem-feita, e ela está aí, e eu estou aposentado,
eu não preciso mais dessa carreira científica, e a segunda é o dinheiro. Vocês sabem,
vocês são a minha fonte de dinheiro e eu recebo do estado de São Paulo como professor
da Universidade de São Paulo, e então eu não rico, mas eu sou bem de vida. Porque o
meu salário vocês conhecem, então eu não preciso de nada disso, e eu acho que a
história é mais ou menos isso. O SR. – (Ininteligível) quer perguntar. Pode fazer a

aí, de um outro misturar com um outro, mais alguma molécula e no fim fala, “poxa
vida, é o avião do Santos Dummont, aquela porcaria lá”, e no fim, virou um princípio e
o que é hoje. E então olha, professor Gilberto, desculpe se eu estiquei, mas eu falei, eu
estou andando aqui, eu estou tomando um remédio que eu nem sei o que é, e a fosfo eu
sei o que é. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. Mais
algum deputado quer fazer o uso da palavra? O professor está à disposição para
responder as perguntas. O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente
Massafera. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado Ed Thomas. O SR. ED THOMAS – PSB – Primeiro para cumprimentar ao Sr.
Presidente, e a todos, cumprimentar ao nosso querido professor Gilberto. Já tivemos a
oportunidade de ouvi-lo, de ler, de se informar e buscar informações e parece não haver
realmente um interesse e eu creio que na estrada tem a situação reta que é a fosfo, não é
verdade? Que 16 é o caminho. E que na curva há interesses, e foi desde o início, desde
toda aquela movimentação. E, olha, se não fosse importante não teria chegado aonde
chegou que é na união. Houve lá um reconhecimento e eu acho que isso não é pouco, já
é uma vitória. Mas ao mesmo tempo em que provocaram esperança, logo depois
sepultaram ela, e eu acredito muito nos estudos do professor e eu acredito mais ainda
nos depoimentos que eu ouvi de pessoas doentes que receberam a medicação e para
mim é o suficiente. Só isso já vale a pena estarmos aqui, de termos construído essa CPI.
E, então quero dizer ao professor que seja bem-vindo, o senhor não está sozinho de
forma nenhuma. E nós sabemos de toda uma indústria do câncer que o senhor colocou e
levando parte do PIB mundial, e que muitas vezes é uma indústria criminosa, e sem
acessibilidade onde os mais pobres e mais fracos realmente ficam à míngua e é sempre
um momento de poder aprender. E sempre um momento de poder informar, e
informação é direito do cidadão. E parecia que teríamos quando começaram os estudos
e aí um senhor com mais propriedade e um trabalho de excelência já nos contou que
foram alguns vieses ou alguns desvios nessa estrada e que o senhor não aceitou
realmente caminhar, e por isso, realmente estamos aqui. Eu só quero me colocar à
disposição, Sr. Presidente e desde já dizer que eu aprovo neste instante todos os
requerimentos que o senhor fizer e todas as convocações que o senhor fizer. Já tem o
meu voto pela minha confiança na sua presidência, certo? E do assunto que estamos
tratando nesse instante. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB Muito obrigado, deputado. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a palavra, o deputado Gileno Gomes. O SR.
GILENO GOMES – PSL - Sr. Presidente, eu queria parabenizar ao senhor pelo trabalho
e a condução da CPI como Presidente, a Madalena e o Rafael, e Ed Thomas, Cássio
Navarro, Márcio Camargo, Cezinha da Madureira que esteve presente aqui, não faz
parte da Comissão, mas é parlamentar, e foi até uma questão importante 17 que ele
colocou aqui na Comissão porque até para dentro dos trabalhos lá na frente não ter
algum trabalho na condução dos trabalhos dessa CPI. E, foi importante ele estar
questionando isso aí. E falar, Sr. Presidente, parabenizar ao professor Gilberto pela
explanação, uma pessoa que realmente percebemos que conhecemos profundamente
essa questão e ela é muito importante para a população do nosso país tendo em vista que
já tivemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa com várias pessoas
presentes do Brasil inteiro com câncer que tomaram essa pílula e perceberam uma
melhora muito importante para essas pessoas que estiveram aqui. Não foi uma, foram
várias, e quando teve essas discussões aqui na Assembleia Legislativa e muitas pessoas
procuraram os deputados e vários, eu citei até na outra reunião aqui da implantação de
constituir a CPI, e até um amigo meu vereador da cidade de Guarulhos, que esteve aqui
várias vezes e que a esposa dele teve câncer, infelizmente e veio a falecer atrás de apoio

pergunta? O SR. GILBERTO – Pode. Sem problemas. O SR. PRESIDENTE - Então
vamos lá, eu queria comunicar também a presença do deputado Márcio Camargo que
faz parte dessa CPI. O SR. - Sr. Presidente, eu gostaria se pudesse fazer alguma
colocação ou posicionamento também, de forma bem rápida, eu estive de licença da
Assembleia Legislativa e eu estou voltando. Eu voltei na semana passada aqui no
primeiro encontro dessa CPI. Voltei em uma situação meio difícil porque eu fiquei mais
de dois meses de cadeira de rodas por um problema de nervo ciático e hérnia de disco,
eu já tive esse problema há três anos, mas foi bem diferente. Dessa vez eu fiquei quase
dois meses sem poder deitar na cama. Eu dormia em uma cadeira, debruçado em cima
dos travesseiros em cima da cama. E, agora, a questão dos dias, viu, professor,
chegaram para mim e levaram um vidrinho com 15 cápsulas. “Isso aqui o fulano tem
gota e faz cinco anos que ele toma”, e eu liguei para ele e falei, “faz cinco anos e eles
falam que eu não posso beber quando eu estou tomando, mas eu bebo assim mesmo, e
isso me avalia”, e come toucinho... O SR. PRESIDENTE - ... Você vai dar para mim
esse matéria? Para eu usar na CPI? O SR. - Viu, e então, professor Chierice, e aí ele
ficou lá em casa e eu falei, “eu não vou tomar isso daí, eu não sei”, e aí uma parente lá
que não vamos falar o nome, ela ficou sabendo o que eu tinha, e pediu para irmã, “traz
para mim”, porque ela estava com umas dores terríveis, e ela tomou duas cápsulas e
falou “nossa, eu sarei”. E aí outra pessoa que tinha um problema lombar e não dormia
de noite, braço formigava tinha feito já... Como é que chama aquele negócio? Oclusão
não. Bloqueio, e durou quase um mês e depois voltou. E ela falou, “eu vou tomar isso
também”, e tomou três comprimidos e falou “poxa vida”. E aí uma outra pessoa tomou
também, que já temos (ininteligível) na cabeça, tomou. E eu falei, “eu vou tomar”, aí eu
tomei umas oito ou nove cápsulas e eu falei ontem com o médico. Ele falou, “olha,
existe essas coisas sim, mas deve ser um anti-inflamatório muito forte, mas não
sabemos se ele pode te prejudicar, ter diabetes, isso ou aquilo, e então não sabemos”,
então, antes disso eu fiquei pensando e eu falei, gente, bem antes, se eu tivesse a posse
eu tinha tomado, porque muita gente falou que parou a dor, que melhorou e eu pensei
em tomar, mas, como eu não tenho a fosfo, eu tomei aquele outro que é clandestino,
agora, a fosfo não é clandestina, ela muita gente tomou e ficou provado que não tem
efeito colateral. E ela não faz mal, e então se eu estou sujeito a resolver a comer pão
com mortadela porque ele... Não, eu vou proibir se ele entender que vai ser bom para
ele, não, então gente, a fosfo nunca prejudicou e fez mal para ninguém, e então essa
defesa que o professor faz é legítima, digna, e essa Casa formou essa CPI e eu confio
muito, inclusive desde o começo eu falei com os membros da CPI, o Roberto
Massafera, do Ricardo Madalena, e eu confio de verdade. 15 E, o pedido da CPI foi meu
lá atrás, mas não importa, quer dizer, não tem aqui como professor Gilberto falou, não é
ele o herói, não existe isso, existe a vontade de ser útil e proibir a fosfo, “olha, Tribunal,
Brasília, não sei o que, vamos proibir”, mas o professor falou, isso envolve muito
dinheiro, e envolve eu não sei, sinceramente eu não posso afirmar se esse remédio é
milagroso ou não é. Eu não posso, mas por que não testamos isso daí como tem que ser
testado com boa intenção e com vontade de acertar. Eu perguntei para o meu médico
ontem, eu estive nele, e eu falei, “eu quero fazer aquela cápsula que eu tomei, mandar
fazer uma análise disso aí” e ele falou, “disso daí eu tenho de fazer um boletim de
ocorrências porque tem que ter uma suspeita disso aí” e então ele falou, “veja se o
senhor consegue alguém que faça de outra forma para ver o que tem dentro daquilo,
para ver o que se tem nesse meu, não é o caso da fosfo, e o que ela tem? A
fosfoetanolamina sintética, e nunca prejudicou ninguém, e muita gente fala que foi
beneficiada por isso aí”. Então, Massafera, Madalena e todos os membros, ela tem que
ir para a frente mesmo, e nós temos... Quem sabe ela pode ser o princípio, esse produto

para conseguir essa pílula. E, inclusive na época ele teve até conversando com o
Presidente da Casa, no momento o deputado Capez para ir até São Carlos tentar
conseguir essa pílula, porque as informações que se tinha com várias pessoas que
tomam essa pílula e que teve melhor. Então, é uma questão que nós sabemos que dentro
desse trabalho sabemos que não tem interesse dos grandes laboratórios porque se
começarem a produzir em grande quantidade essa pílula aqui através do governo quem
vai perder com isso, sabemos quem é, os grandes laboratórios porque a medicação para
o tratamento do câncer é um valor absurdo e sabemos que a população muitas vezes não
tem condições de comprar isso aí. E o governo muitas vezes não, que não custeia isso aí
pelos valores, muitas vezes tem alguns tramites que precisam e que ele não consegue
bancar essas questões. Então, eu acho que temos de trabalhar mesmo nessa CPI e fazer
um trabalho com que possamos esclarecer para a população realmente o que aconteceu
dentro desse período que vieram interromper esse estudo e quem sabe hoje já poderia
estar atendendo muito mais pessoas que precisam. E eu queria também registrar a
presença do vereador Ricardo Pinheiro de Assis, o Ricardinho que está presente e
presidente da Câmara de Leme, que também é uma pessoa que defende isso aí e essa
causa que eu também acho que é uma causa justa e o Marcelo Padilha Gomes, assessor
parlamentar do deputado Lobbe Neto, parabenizar aqui a todos os deputados presentes
aqui e inclusive ele fez até uma moção, parabenizando aqui a instalação dessa CPI,
parabéns pela presença e todos presentes, as entidades que defendem essa causa que é
muito importante a toda a assessoria. Obrigado, Sr. Presidente. 18 O SR. - Pela ordem,
Sr. Presidente. O O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela
ordem, deputado (ininteligível). O SR. – Presidente, eu queria pedir licença à
Presidência e aos senhores deputados. Temos quórum e eu tenho pessoas da APAE que
vieram para conversar comigo no gabinete e eu queria solicitar ao relator e ao deputado
Madalena essa dispensa porque o que eu já ouvi é o suficiente e minha opinião já está
formada, não é verdade, e agradecer que é um prestígio estar perto do senhor, viu
professor. O SR. - Muito obrigado. O SR. - Um grande abraço, quando tiver um tempo
venha visitar Presidente Prudente que é logo ali, uns 600 quilômetros. E como disse o
senhor, na ponta do estado, não, é no começo do estado e ele começa lá em Epitácio, e
depois termina aqui pertinho do Rio de Janeiro, está certo? Obrigado professor pela
compreensão. O SR. - Obrigado. Deputado... O O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem, deputado Cássio Navarro. O SR. CÁSSIO
NAVARRO – PMDB - Eu quero cumprimentar ao professor e Dr. Gilberto, pela
presença aqui hoje nessa CPI, mas, Presidente, para mim causou um pouco de
estranheza porque na semana passada nós combinamos que essa sessão seria apenas
para votar a liberação dos trabalhos. E por essa razão que eu não estava aqui no início,
mas assim que eu vi que tínhamos a presença do professor Gilberto e corri para cá para
escuta-lo, professor. E, embora eu tenho certeza de que muitos companheiros e
deputados aqui na Casa soubessem da presença também estariam aqui e essa sala eu
acredito que estaria lotada. E assim como outros deputados que estão aqui hoje nessa
CPI é quase uma unanimidade, o apoio ao seu trabalho, professor, mas temos que ser
bastante coerentesaqui Presidente e darmos sequência aos trabalhos no sentido de
fortalecer essa discussão e convidando a partir de semana que vem as pessoas que talvez
discordem ou que mostrem e que tragam essa CPI, as razões de quererem proibir e de
ações judiciais, porque é muito prático para nós aqui entendermos que a indústria
farmacêutica é uma potência econômica e que não quer deixar que as curas ocorram. E,
então é mais fácil ficar dando remédio que não vai curar, mas vai prolongar apenas a
doença e darmos essa justificativa, mas eu acho que isso não é o objetivo dessa CPI. E
por isso, penso eu que o professor terá que voltar em um outro momento para ser
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melhor talvez questionado e resolvido aqui pela Casa, até porque sabendo da sua vinda,
as pessoas preparariam perguntas mais específicas, afinal confesso que com as suas
palavras ficamos aqui todos bem atentos, mas o nosso Presidente da CPI, o Massafera
deu uma explicação das funções muito diria que quase brilhantes aqui da semana
passada e explicando até a diferença da fosfoetanolamina. E, então explicou muito
Presidente, e eu acredito que temos essa possibilidade de transformarmos essa CPI em
uma força eu diria para ajudar a impulsionar os trabalhos já realizados através do
professor. É só esse o comentário, Presidente. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado Márcio
Camargo. O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Eu também gostaria de cumprimentar
o professor Gilberto, o Presidente e os nobres pares, e também concordo com o nobre
deputado Cássio Navarro, não sabíamos hoje, eu sinceramente não sabia que o Dr.
Gilberto estaria aqui e eu até me atrasei na chegada, e da mesma forma eu não sei o
cronograma Presidente, já tem os próximos convidados das próximas reuniões, já temos
ou não? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O plano de
trabalho o senhor recebeu uma cópia? O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Não. 20 O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E o Cássio Navarro, recebeu?
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Bom, e aí vão ter mais convidados e inclusive da
Secretaria da Saúde, é isso? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB
– A ideia é o seguinte, o plano de trabalho, e temos 90 dias para essa CPI e prorrogava
mais 30 e nós calculamos, teremos até fevereiro do ano que vem 13 sessões ordinárias
podendo prorrogar mais um mês ou mais quatro, e nessas sessões iremos, o foco dessa
CPI do deputado Rafael Silva, e o foco é exatamente verificar as pesquisas que foram
realizadas e a continuidade delas. E o foco dela não é discutir a qualidade do produto e
do medicamento ainda que está em fase de certificação e quais são os obstáculos que
estão sendo encontrados nas certificações. Eu fiz esse plano de trabalho e vocês aí, e o
primeiro item, vocês podem vir do índice do histórico e estado da tarde e ao invés de eu
ter que me aprofundar no assunto para fazer esse histórico eu tomei a liberdade de trazer
o professor Gilberto para que ele fizesse essa explicação, mas então toda a pessoa que
vier aqui será convidada por escrito, será publicada onde era oficiado e aqueles que não
vierem convidados serão convocados. E, esses convites vão seguir um roteiro préelaborado e saberemos como foram feitas as pesquisas, no que elas falharam e aonde o
protocolo assinado de Comissão de Ética Médica junto a ANVISA não foi seguido, mas
vamos paulatinamente convidando as pessoas que venham prestar conta do que fizeram,
e o professor Gilberto aqui já se prontificou aqui a comparecer mais uma vez e desde
que ele seja convidado por escrito. O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Está perfeito,
Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, eu
queria anunciar aqui também que temos a presença da vereadora de Limeira, a Lu Bogo.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. PresidenteO SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado Ricardo
Madalena. O SR. RICARDO MADALENA – PR - Posso fazer as minhas referências e
perguntas? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pode. O SR.
RICARDO MADALENA – PR - Cumprimentar ao professor Gilberto, por ter à
disposição de estar aqui na data de hoje conosco, cumprimentar a todas as autoridades,
pacientes, as pessoas que vieram até nós aqui hoje. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Deputado Ricardo Madalena, no momento em que eu e o
Rafael chegamos na ordem além dos 60 anos e a bexiga exige uma presença de algumas
necessidades. O SR. RICARDO MADALENA – PR - Com certeza. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E, o professor Gilberto está se
retirando para atender as necessidades vitais dele e já deve estar com uns 70 anos, e

feitos no ICESP, e as reuniões de trabalho que houve discussão com o senhor e a equipe
do senhor de auditores a respeito da dosagem dos testes a serem dosadas, o que foi
exatamente discutido e como foi realizado na prática? O SR. GILBERTO - Deputado,
essa pergunta é inteligentíssima e tem que ser feita com raciocínio devagar. E você
perguntou se isso foi discutido a quantidade e como é que foi tudo direitinho, e quanto
que deveria ser administrado com a minha equipe lá que teve, e primeiro, para dar maior
liberdade a esse grupo inclusive pela pessoa determinada até pelo governador para não
haver inferência nenhuma e eu resolvi ficar fora. 24 E, como fora? Eu não participar das
opiniões e do que deveriam ou não ser feito e por uma razão simples, estava se tratando
de um médico e que dizia que era o especialista em protocolos clínicos, e, primeira
coisa, segundo aqui no protocolo ou no projeto de protocolo clínico, a primeira coisa a
ser realizada é uma coisa chamada farmocinética, e o que é isso? É você dar um
comprimido, e o paciente, e mede no sangue, na urina, no fígado e no baço. E você
acompanha a substância química dentro do paciente, e essa é a primeira etapa, não foi
dito por mim isso. Foi dito pela equipe médica do ICESP, e nós temos que fazer a
primeira coisa a farmocinética. E a segunda, existia antes uma outra prerrogativa
também que era uma exigência e que é o índice de toxicidade, e eu poderia opinar nisso,
e de camarote porque eu dei essa substância 25 mil, 27 anos, 800 pessoas mais ou
menos mensal, façam os cálculos para vocês verem quantas são. E, uma centena de
pessoas ou milhares, e nenhuma delas morreram envenenadas. E nem eu, porque antes
de fazer eu tomei muito tempo, e por que eu tomei? Porque eu sempre achei em ciência
que o primeiro responsável é o dono da história e se eu propus, antes de propor eu tenho
que ter certeza. E realmente eu tinha, não tinha ação tóxica nenhuma, e a segunda ela já
tinha tido um experimento no Hospital Amaral de Carvalho, de Jaú e não para o
Hospital Amaral de Carvalho, foi feito com o Dr. Igor Vassiliev, para quem não
conheceu ou não conhece. O Dr. Igor hoje é falecido e foi um dos maiores patologistas
que o país teve, ele era um russo que foi professor de medicina na faculdade de
Botucatu e ele quem fez, e ele tinha até uma brincadeira, ele disse, olha, eu não
consegui matar, porque a história era o seguinte, você dá doses aumentativas para cem
ratinhos e quando morressem 50, você sacrifica os outros 50, e aqueles 50 que foram a
óbito antes, você faz a análise do fígado, do rim, do intestino, tudo nele, para ver os
efeitos, o que matou aquele ratinho. E ele falou, “Gilberto, o que você deu para mim?” e
eu falei “não sei”, “os desgraçados estão todos mortos, não morre um”, um morreu de
diarreia, porque comeu a perna do outro lá. E eu falei, “isso não é teste clínico”, e ele
disse, “não, o que eu estou dizendo para você é que eu cheguei a DL 50, que equivaleria
a um homem de 70 quilos e você dar sete quilos para o homem, não tem nem estômago
tem para isso, ninguém consegue comer uma substância de sete quilos, esse era o
trabalho que ele fez com o rato”. Ele disse: “não tem DL 50. Não é tóxica em
concentração nenhuma”. Muito bem. Feito isso, iniciou o trabalho (ininteligível).
Respondendo ainda a sua pergunta, 25 quando vocês foram reunidos, ninguém
consultou e nem disse para mim o que ia fazer, e, porque tem um detalhe, por questões
de ética e científicas, eu disse que a substância falaria etc. e tal, e eu não posso opinar.
Você é outro celetista e vai lá e faz e me confronta. E é isso que foi feito. E, agora me
desagradou muito porque uma pessoa de confiança do governador que deveria tratar os
consultores todos meus, ou seja, aqueles que nós escolhemos para acompanhar os dados
clínicos e não deu a menor importância, e eles detectaram os consultores nossos uma
centena de não conformidades e não conformidades é aquilo que a ANVISA fala que
está fora dos padrões da ANVISA. E eles detectaram que esses consultores que eram
médicos, psicólogos, várias pessoas com vários títulos. E detectaram e comunicaram
por escrito para o médico responsável e que o governo do estado colocou, e também o

então temos que respeitar a biologia masculina. O SR. RICARDO MADALENA – PR Sem dúvida. Mas agradecer a presença do Presidente da Câmara, Ricardinho que é lá de
Leme e que está conosco junto com a vereadora da Limeira e os seus assessores. O
Marcelo, assessor do Lobbe Neto, que aqui está conosco também, e enfim, todas as
pessoas que estão participando e contribuindo conosco de uma forma direta ou indireta
para chegarmos em um denominador comum a respeito da fosfoetanolamina. E, agora
eu vou seguir a sua orientação e eu vou esperar o professor Gilberto, senão eu vou ficar
sem resposta. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu acho que
ele foi bastante cuidadoso na apresentação dele, e eu queria falar que não se trata, a
indústria farmacêutica em si ela desenvolve os seus produtos e mede qualquer produto
22 para virar em termos de pesquisa que leva quase dez anos até se certificar, é um
prazo grande e nos Estados Unidos e no Brasil, não é só aqui, e tem um custo elevado
em pesquisa e então é claro que qualquer produto que vira medicamento sempre tem um
custo mais elevado. E, o que discutimos aqui que esse é um produto que vai se tornar
um medicamento e que é um produto extremamente barato onde se você fizer uma
quimioterapia ou radioterapia, cada sessão você gasta mais cinco mil reais. E você vai
fazer dez sessões, vai gastar 60 mil. Esse produto vocês gastarão mil reais durante seis
meses, e também fica muito claro, vamos fazer as pessoas especializadas que vão falar
disso, e que tanto a quimioterapia como a radioterapia destroem o sistema imunológico
das pessoas, e então o seu organismo não reage mais, e a fosfoetanolamina atua no
sistema imunológico dos seres humanos, fazendo ele combater a doença internamente,
não é uma coisa externa, e se você já fez a quimioterapia a tua chance de melhorar
tomando a fosfo é pequena. Mesmo assim, muita gente que falamos que são pacientes
terminais e pacientes compassivos, esse paciente cujo o sistema imunológico dele ainda
estava intacto, essa pessoa tomando a fosfoetanolamina entrou em resultado. Então, essa
é uma questão clínica e médica extremamente complexa, e, bom, o professor vai
responder as perguntas do Ricardo Madalena. O SR. - Sr. Presidente, pela ordem. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem. O SR. - Se o
Madalena me permite, então deixa eu entender primeiro, então nós não vamos receber
aqui ninguém que é contra essa fórmula. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Não. Eu acho que me expressei mal, cabe aos membros da
CPI a medida em que eles se instruírem e você está com liberdade de convidar quem
você quiser, convidar, convocar, e os membros, um procedimento regimental qual é?
Que se faz um requerimento para convidar e se a pessoa não vier convidada, ela será
convocada por nós, aprovamos o requerimento e a pessoa vemO SR. - Mas nesse
momento não temos de convocação, e pedido de nenhum parlamentar aqui. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não, é que hoje foi somente a
aprovação e o nosso plano de trabalho e esse plano para elucidar quais são as razões de
a pesquisa estar paralisada e não estar continuando. E então poderemos e quem for do
seu interesse em convidar a favor ou contra, não tem problema nenhum. O SR. - Sr.
Presidente, eu tenho que despachar um pessoal que está me aguardando faz tempo no
gabinete, e uns encontros que teve aqui na Casa, umas coisas esquisitas. E eu volto
dentro de quatro ou cinco minutos para rolar apenas... E depois volto aqui. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Vai, Ricardão. O SR. Cumprimentar aos nossos pares, Rafael, Gileno, Márcio, Cássio, V. Exa. Presidente, e
agradecer a presença mais uma vez do professor Gilberto, cientista que está entre os 100
melhores do nosso país e desprovido de qualquer um dos custos financeiros como ele
acabou de dizer aqui e solicitar algumas perguntas técnicas, professor, que eu gostaria
que como eu sou relator dessa CPI isso com certeza vai colaborar e somar muito para o
nosso relatório que será imparcial, responsável e transparente. E a respeito dos testes

Secretário de Saúde fez o ouvido de louco, e quando eu conversei com ele na frente do
governador era uma seda, era uma pessoa cordata, uma pessoa que me pareceu íntegra.
Não me faça essa pergunta de novo, o que eu acho, porque a minha opinião é outra, eu
conheço um homem de uma estirpe só, ou você é ou não. E, então esse tipo de trabalho
eu posso te garantir que não foi feito, essa pergunta sua, lamento te dizer, mas não
obedeceu. O SR. - E o senhor não foi avalista e nem opinou e nem anuiu esse modelo
proposto então pelo ICESP? O SR. - Não. Por questões de ética eu não poderia fazer,
porque eu estava sendo julgado. E com relação ainda aos testes a equipe de auditores
que acompanhou os trabalhos feita pelo senhor e recomendada pelo senhor, eles foram
cerceados de alguma foram dentro do ICESP, e foram cerceados no trabalho totalmente.
Ao ingressar a sua equipe na fase dois das pesquisas, seus auditores identificaram
alguma coisa inadequada no modelo proposto e que poderia colocar os testes e, por
consequência direta, os pacientes em risco e eu acredito que sim, ok. O que foi
identificado e quais foram as providências que foram tomadas em relação a isso?
Nenhuma. É praxe em auditorias de qualquer tipo a coleta de material em avaliação e
em amostras, em tempos aleatórios, você pode pegar um exemplo da fosfo. O SR. - Eu
entendi. Ok. O SR. - O elemento surpresa, isto é, e a não informação prévia para este
acontecimento e relevante para a eficácia da análise sendo que poderia haver alguma
adulteração e foi feita alguma análise dessas pílulas no decorrer desses seis meses? O
SR. - Nenhuma. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela
ordem. O SR. - Não foi solicitado pela equipe de auditores? O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, nobre deputado. O SR. - Pois não. O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Queria pedir desculpas. O
SR. - Pois não. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Porque eu
convidei o professor Gilberto para que ele viesse me ajudar no estado da arte e para
dentro do meu plano de trabalho. E eu gostaria de pedir ao meu nobre deputado,
Ricardo Madalena, de que efetuasse um convite formal e protocolado dentro dessa CPI
para que ele comparecesse uma outra data e aí sim para prestar todo esse esclarecimento
que já entram no objetivo dessa CPI. O SR. - Algum problema nisso, doutor? O SR.
GILBERTO - Não, eu acho que não tem problema nenhum eu prestar esse
esclarecimento para ele e agora depois quando não se tem problema. 27 O SR. - Eu
gostaria da opinião do Dr. Beneton, procurador renomado desta Casa, e se podemos
continuar e isso fazer parte do relato, o relatório que eu irei apresentar nessa CPI, e se
não for e o senhor estiver disponibilidade de retornar aqui eu vou arguir o senhor
novamente. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. - Só um minutinho, eu estou com
a palavra. O SR. - O senhor parou, eu vou pedir pela ordem. O SR. RICARDO
MADALENA – PR - Eu estou aguardando a resposta. Pois não. Pela ordem, Sr.
Presidente, eu gostaria de ceder a palavra ao nobre amigo nosso, o Cezinha da
Madureira. O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Obrigado, deputado
Madalena. Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA
– PSDB – Está cedida a palavra, deputado Cezinha da Madureira. O SR. CEZINHA DE
MADUREIRA – DEM - Obrigado, primeiro eu gostaria de fazer uma menção a três
nomes, e já como eu havia dito na palavra inicial, que é bom que nos preparemos, eu
não sou médico e nem da área, mas nós fomos eleitos por uma quantidade de pessoas
que nos colocou aqui representando eles. E, como eu disse, queria tudo bem claro e
protocolado e eu já vou inclusive dizer aqui a V. Exa. que eu vou conversar com alguns
companheiros da Comissão de Saúde para nós trazermos também e fazermos um
requerimento a essa CPI e de nós convidarmos o professor Ildeu de Castro Moreira, que
é Presidente na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também o professor
Luiz, o Dr. Luiz, presidente da Academia Brasileira de Ciência do ABC, e também o
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professor Jorge Alberto Costa e Silva que é Presidente da Academia Nacional de
Medicina. E, enquanto eu voltava da outra Comissão aqui eu com todo o respeito ouvi o
senhor falar sobre o Dr. David Uip e eu não entendi bem, até porque eu vejo o Dr. 28
David como um homem íntegro e eu queria entender mais o que o senhor falou do Dr.
David Uip, porque eu fiquei meio perdido na fala do senhor. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O senhor quer ouvir? É uma pessoa que
combinou uma coisa comigo. O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - O Dr.
Davi combinou com o senhor? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA –
PSDB – O Dr. convidou com o Dr. Gilberto, já que o senhor prefere, ele combinou
determinadas coisas e não cumpriu. O SR. - Quais coisas ele combinou? O SR. - Eu sei
que não é oitiva, mas ele citou e eu só queria saber, Excelência... O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem, eu queria convocar o deputado
Pedro Tobias também. O SR. - Eu sei que não é oitiva, mas, como já foram feitas várias
perguntas e entrou fora do assunto que não era o que estava em pauta por V. Exa. então
eu gostaria que isso só ficasse claro porque até que se prove o contrário já está aí em
uma segunda questão, o Dr. David Uip é uma pessoa ilibada, de bem e eu entendi aqui
que falar dele sem ele estar aqui. O SR. GILBERTO - Não, eu falei para ele e eu não
estou falando para o senhor, eu não estou dizendo para o senhor falar para ele, eu estou
dizendo que o que eu disse eu falei para ele. Ele não cumpriu quando ele levou o meu
parceiro para fazer fosfoetanolamina na universidade, e quando ele foi questionado
sobre isso, ele disse que isso era responsabilidade de outro médico. E, não pode ser de
outro médico, foi ele quem assinou o documento, e pedindo um empréstimo do parceiro
para a Universidade de São Paulo. E na frente do governador, e o senhor entendeu ou
não? O SR. - Eu só acho o seguinte, Excelência, o que o senhor acha não interessa, o
senhor perguntou, e eu acho que o senhor tem que respeitar essa Comissão. O senhor
não acha que a função dessa CPI é tentar esclarecer um assunto e não defender o David
Uip ou quem quer que seja. O SR. – Não. Ninguém está defendendo ninguém aqui,
deputado. TODOS - Quem precisa de defesa (ininteligível)... O SR. - ... Pela ordem...
TODOS – (ininteligível). O SR. - Olha, o senhor me desculpe, a sua intervenção e
interferência tem um sentido claro para todo mundo, eu sou cego, mas eu penso e todo
mundo pensa. Essa CPI com muita seriedade, com Madalena e com Massafera, ela
busca... TODOS – (ininteligível). O SR. - Desculpe, a minha preocupação só é a
Bernardete que está aqui lutando em favor das pessoas com câncer. E olha, eu vou ser
sincero... TODOS – (ininteligível). O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA –
PSDB – Pela ordem, o objeto hoje era a aprovação do meu plano de trabalho e esse
plano foi aprovado e eu tomei a liberdade de ao invés de eu ter que fazer um resumo do
estado da arte de isso tudo, de convidar o professor Gilberto. Eu gostaria que cada um
de vocês convidasse quem quisesse para trazer nessa Comissão. Temos 90 dias e mais
45 e teremos aí fevereiro e março do ano que vem, e poderemos com calma, com
paciência, então nobre deputado... 30 O SR. - ... Por que não fazemos da forma que o
senhor propôs? Trouxe o doutor aqui, com todo o respeito, para fazer plano de trabalho
Está virando uma oitiva e não é assim. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Perfeito. O SR. - Tudo tem um propósito. Eu respeito V. Exa.,
respeito o trabalho do renomado Dr. Gilberto que está aqui, respeito o trabalho do
senhor. Só que não podemos fazer um trabalho aqui com bandeira branca, só ouvir um
lado, temos que ouvir todos os lados. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA
– PSDB – Pela ordem. O SR. - E tem que ser de uma forma correta. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso aqui, cada um dos membros
nossos poderá e terá a liberdade de convidar quem quiser. O SR. - E o senhor convidou
o doutor hoje aqui para falar dessa pauta, o senhor não convocou e não está aprovado

Durvanei Augusto Maria, para que preste esclarecimentos sobre o tema objeto desta
CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos na discussão. Em votação. Quem
for favorável permaneça como está... O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - ...
Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB –
Pela ordem, deputado Cezinha da Madureira. O SR. CEZINHA DE MADUREIRA –
DEM - Primeiro eu quero cumprimentar a V. Exa. e a todos os colegas e companheiros,
mas, o senhor falou convocação? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA –
PSDB – É, convocação. Porque como o Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria faz parte da
auditoria dos serviços 3 efetuados junto ao Instituto do Câncer existe um protocolo de
confidencialidade, então ele só poderá vir aqui depor mediante a convocação. O SR.
CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Convocado. Não pode ser convite. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não pode ser convite. Então, ele
será convocado. O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Ok. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. O SR. RICARDO
MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado, Ricardo Madalena. O SR. RICARDO
MADALENA – PR - Cumprimentar a todos os pares, e a V. Exa. e já dizer para o
Cezinha da Madureira, nosso querido deputado que os demais também é o mesmo caso
e estão fazendo parte do contexto junto ao ICESP, na auditoria ou membro já do ICESP,
que faz parte da pesquisa da fosfoetanolamina. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Obrigado, está esclarecido. Bom, então... Em discussão.
Encerrada a discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.)
Aprovado. Requerimento do deputado Rafael Silva, solicita que seja convocado o Dr.
Roberto Jun Arai, para que preste esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Eu
também esclareço que ele está sendo convocado porque ele é parte da Comissão de
Análise dentro do ICESP. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem. 4 O SR. - Só a título de informação
mesmo, eu queria solicitar a Secretaria da Mesa que nos informasse no regimento qual é
o procedimento realmente alegado no regimento que tem que ser convocado. Porque eu
acho que aí após um convite, depois pode-se elaborar os termos de confidencialidade
mediante aos contratos e a tudo aquilo que for e que a lei permitir que seja, só queria a
título de informação mesmo, eu não sei e queria saber se essa é a prerrogativa do
regimento mesmo e se tem que ser dessa forma, se tem que ser convocado e não
inicialmente convidado. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É
porque no trabalho dentro dos termos assinado de confidencialidade, eles têm certas
respostas que não podem dar porque estão obrigados a cumprir com o termo, então por
precaução, eles sendo convocados já estarão liberados. Apenas quando convocamos
damos um prazo para que eles venham, e nesse caso, nós vamos mandar a convocação
onde eles estipulam a data que possam vir, então, com essa liberdade faremos isso. O
SR. - Eu só queria saber do regimento, eu até pedi a minha assessoria que desse uma
olhada. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso, há um
requerimento nesses termos, cabe a Comissão aqui aprovar ou não. O SR. - Certo. O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Se V. Exa. assim o quiser,
colocaremos em votação o requerimento convocando. O SR. - Não, eu não gostaria que
colocasse em votação, até porque já sabemos o resultado, mas, previamente penso eu
que sabemos o resultado. Era só para entender mesmo. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bom, eu espero que o esclarecimento que eu
tenha dado seja satisfatório. O SR. - Não, está ótimo, era só para entender. 5 O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado. Então, encerrada
a discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.

para ele fazer uma oitiva, não é isso aqui hoje. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado, os membros dessa Comissão
autorizaram que o professor Gilberto falasse, mas, dado ao andamento e ao ambiente, eu
gostaria que cada um de vocês protocolasse os convites de quem quiser e para não ter
mais discussão, eu dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado.

O requerimento do deputado Rafael Silva, que solicita que seja convocado o Dr.
Salvador Claro Neto, para que preste esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação.
Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. O requerimento do
deputado Ricardo Madalena, solicita que seja convocada a Dra. Bernardete Chioffi e a
Dra. Eliane Santana Longo, para que prestem esclarecimentos sobre o tema objeto desta
CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação.
Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. O SR. RICARDO
MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Pela ordem. O SR. RICARDO MADALENA – PR - Este
último requerimento, o item oito, que é de minha autoria, eu acho que é desnecessária a
segunda parte, somente a primeira convocação do professor e cientista Gilberto
Chierice, pois o item três, o Cezinha já fez o convite ao professor Luiz. É só uma
observação. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então o senhor
retira... O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Pela ordem. O SR. - Pela ordem. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não? 6 O SR. – Deputado Madalena, são
duas pessoas diferentes, eu acho que poderia contribuir, não? O que o senhor acha? O
SR. RICARDO MADALENA – PR - Tudo bem, se não tiver objeção da parte do
Cezinha, por mim tudo bem, pode fazer a leitura na íntegra. O SR. – É a mesma pessoa,
não é? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não. O SR. – Não,
não é a mesma pessoa. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É a
mesma pessoa. No item três é o Prof. Dr. Luiz Davidovich. O SR. CEZINHA DE
MADUREIRA – DEM - Mas aí tem que rejeitar o item oito só porque está dupla... No
caso da... O SR. RICARDO MADALENA – PR - ... Não, não é o item oito. É o item
nove, deputado Cezinha. O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Não, aqui é o
item oito. Para mim aqui consta como item oito. O SR. RICARDO MADALENA – PR
- Perdão. Item oito. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só
levanta a seguinte dúvida, nós aprovamos a convocação do Dr. Luiz Davidovich, que é
Presidente da Academia Brasileira de Ciências. O SR. - Sim, eu gostaria de ouvi-lo e o
item três já está... O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... No
item... 7 O SR. - ... Desculpe, eu entendi agora, entendi. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – No teu requerimento, no item oitavo, o
requerimento número nove, seja convocado o Gilberto Chierice e o novamente o Prof.
Luiz Davidovich, então nós não convocaremos novamente o Prof. Luiz Davidovich em
virtude ele já está... O SR - ... Convocaria o professor Gilberto. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso. O SR - Põe em discussão então, por favor.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então... O SR - ... Mas, aí
não teria que rejeitar o item e refazer para depois não ter problemas na frente
juridicamente. O SR - Por mim, sua autoria não tem problema nenhum, precisa
consultar a Mesa. O SR - Ok. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB
– Não, a Mesa esclarece o seguinte, é o convite para duas pessoas. O SR - Pode fazer
agora formalmente se houver o acordo de todos, Sr. Presidente, o senhor faz um item
agora e todos aprovam. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB –
Apenas a modificação. O SR - Havendo o acordo de todos... 8 O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... A modificação apenas eliminando a
convocação novamente. O SR - Só retificar. Estou de acordo. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Diz o latim (ininteligível) a bunda não prejudica.
Então, fica assim, o requerimento não há pedidos do deputado Ricardo Madalena, e,
solicita que seja convocado o Dr. Gilberto Chierice para o esclarecimento sobre o tema

Terceira Reunião – 07.11.2017
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Boa tarde a todos, havendo
número regimental eu declaro aberta a segunda reunião... Está faltando? Cezinha não
faz parte. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam
o estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina,
produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos. Eu solicito ao secretário que
faça a leitura da Ata anterior. O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado Ed
Thomas. O SR. ED THOMAS – PSB - Presidente Massafera, eu solicito a dispensa da
leitura da Ata, porque já é de conhecimento de todos os deputados, se possível. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É regimental. Em discussão a Ata.
Não há oradores inscritos. Em votação. Quem for favorável permaneça como está.
(Pausa.) Aprovado. Eu registro a presença dos deputados: Ed Thomas; Ricardo
Madalena; Rafael Silva; Gileno Gomes e o Cezinha da Madureira. A pauta do dia de
hoje é a deliberação dos requerimentos apresentados para dar aprovação, eu acho que
todos nós fizemos requerimentos convidando ou convocando pessoas e nós em regra
temos como praxe convidar as pessoas, para que venham depor na CPI ou em uma
Comissão, e, se essas pessoas não comparecem, então nós convocamos. E, ocorre que
algumas dessas pessoas que estão aqui relacionadas, elas estão sendo convocadas
porque elas são membros efetivos da Comissão dentro da CPI, no ICESP, e elas tem
informações que somente sendo convocadas nessa CPI elas poderão prestar
esclarecimentos e então já justifica que essas pessoas que estão sendo 2 convocadas são
por necessidade até jurídica de que elas aqui vêm. Vamos começar pelo requerimento,
item um, deputado solicitante Cezinha da Madureira, solicita que seja convidado o Sr.
Prof. Ildeu de Castro Moreira, Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), para que preste informações relacionadas à Fosfoetanolamina
Sintética. Em discussão. Não havendo oradores inscritos na discussão. Em votação.
Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Item número dois,
requerimento do deputado Cezinha de Madureira, solicita que seja convidado o Sr. Prof.
Jorge Alberto Costa e Silva, Presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM),
para que preste informações relacionadas à Fosfoetanolamina Sintética. Em discussão.
Não havendo oradores inscritos na discussão. Em votação. Quem for favorável
permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Item número três, requerimento do deputado
Cezinha de Madureira, solicita que seja convidado o Sr. Prof. Luiz Davidovich,
Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), para que preste informações
relacionadas à Fosfoetanolamina Sintética. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos na discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.)
Aprovado. Eu queria dizer a presença do nosso deputado Wellington Moura, e o Ed
Thomas. Requerimento do deputado Rafael Silva, que solicita que seja convocado o Dr.
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e objeto da CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação.
Permaneçam como se encontram os deputados que forem favoráveis. (Pausa.)
Aprovado. Senhores deputados, eu agradeço muito, nós vamos paulatinamente convidar
duas pessoas por vez, dependendo do atendimento, e, eu queria fazer uma pergunta a
vocês antes, sobre a questão dos nossos horários, vocês preferem que nós continuemos
fazendo essas reuniões às terças-feiras, às 14 horas e 30 minutos, ou às quartas-feiras, às
14 horas e 30 minutos? Eu submeto... O SR. - ... Eu voto pela terça. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Gileno, Ricardo? O SR. - Terça.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael Silva, qual a
opinião? Quarta-feira. O SR. - Eu não faço parte, do Colégio de Líderes. O SR. - Eu
também não faço parte do Colégio de Líderes. O SR. - Colégio de Líderes, terça-feira.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É que quarta-feira, em
geral, todos os Plenários já estão requisitados por Comissões e tudo isso, 9 previamente.
A não ser que fizéssemos quarta pela manhã, tipo 11 horas, eu preferia esse horário na
terça-feira, darmos sequência ao trabalho na terça-feira às 14 horas e 30 minutos. O SR.
- Sr. Presidente, como é que ficaria o Colégio de Líderes, no caso? Eu estou dizendo por
causa de V. Exa. que é líder também, eu sou líder e eu até pedi a mudança, e eu vou
fazer parte dessa CPI e vai ser o mesmo horário e eu estou achando, como é que vamos
poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, Sr. Presidente... O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Tem um espaço na quarta-feira? A SRA. - Às
quartas à tarde é mais difícil, mas a gente tenta. O SR. - O deputado Rafael Silva, terá
eu, o senhor, o Gileno, tem quatro líderes aqui. Cinco líderes, o Ricardo Madalena
também. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Estamos
dizendo... O SR. - ... Poderia ser terça pela manhã, se houver concordância de todos os
pares. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Quarta pela manhã,
tipo 11 horas. O SR. - Quarta-feira já tem Comissão de Transporte. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Quarta é feriado. Então, vamos
fazer o seguinte, a próxima reunião, na semana que vem, teremos um feriado, faremos
na terça-feira, nesse mesmo horário e depois já mudamos. Está bom? O SR. - Então, a
próxima reunião às 14 horas e 30 minutos. 10 O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Às 14 horas e 30 minutos, na terça-feira. O SR. - Ok,
Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, eu
agradeço a presença... O SR. RAFAEL SILVA – PDT - ... Pela ordem, Sr. Presidente. O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, Rafael. O SR.
RAFAEL SILVA – PDT – Nós aprendemos em filosofia que a pergunta é mais
importante que a resposta, a busca da verdade, ela tem que fazer parte da cabeça do ser
humano e através da busca da verdade o ser humano cresce e desenvolve, e nós temos
também na filosofia o ceticismo que é a busca, ele, na realidade não é duvidar de tudo
não, é duvidar buscando uma resposta, a dúvida com o sentido positivo, não é duvidar
apenas no aspecto negativo, será que funciona? Quer dizer, isso é o positivo, isso aí faz
parte inclusive do entendimento das pessoas quando veem uma criança que pergunta
muito, essa criança é inteligente, ou seja, ela vai desenvolver a inteligência, mais que
outra criança que não se interessa. Apenas para pensarmos, eu falei na semana passada
de uma cápsula que eles falam, que serve para tirar dores, para problemas diversos e aí
tem um sobrinho da minha esposa e o pessoal estava falando dessa coisinha, desse
remédio, e ele deu para o sogro dele, estava com a mão inchada, não podia mexer com
os dedos, estava tomando remédio. E, aí o sogro dele tomou esse remédio de noite, e, no
outro dia ligou para ele, “olha, incrível, a minha mão desinchou e eu estou
movimentando os dedos, não sei tem efeito colateral, eu acho que isso tem que ser
buscado, e, inclusive eu quero conseguir uma cápsula dessa para ver se eu entrego em

um instituto em São Paulo para ver se tem algum efeito colateral que prejudique, porque
todo o remédio ou quase todos, praticamente todos tem efeitos colaterais que
prejudicam a saúde. Porque o remédio já faz mal para o rim, já faz mal para o fígado,
faz mal para isso e para o estômago, e, eu quero saber se aquele remédio também tem
esse efeito 11 colateral, aliás, buscamos por muito tempo com conversas e pesquisando
também os efeitos colaterais da fosfoetanolamina, e pelo que consta não houve efeito
colateral. E eu quero inclusive fazer um comentário, eu recebi a visita de muita gente ao
longo do tempo, do Madalena também, do Roberto Massafera e dos outros deputados,
tínhamos pessoas, pacientes que tomavam morfina, ela causa problemas terríveis para o
corpo, inclusive prende o intestino e aí o cara passa a ter problemas de hemorroidas e
outros problemas mais que ele não tinha. E aí a pessoa fala, “eu comecei a tomar a fosfo
e eu parei de tomar a morfina, e a minha saúde pelo menos nesse aspecto ficou outra
totalmente diferente”. Então, essa busca de uma verdade, se não for verdade absoluta,
ela é relativa, ela faz parte do próprio pensamento que leva o ser humano ao
crescimento, então, eu quero realmente que nós possamos entrevistar as pessoas, eu não
tenho aquela velha opinião formada sobre tudo não, igual ao Raul Seixas que falou,
“tem coisa bonita”, agora que foi dito a pouco tempo, não é só ano passado, “prefiro ser
uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”.
Aliás, Parmênides falava da opinião, falava muito. Platão falava da opinião, eles não
gostavam de opinião, não, eles gostavam da razão e da sua busca, da busca da verdade.
Quando eu vejo uma pessoa, na minha opinião, calma, essa opinião tem algum lastro,
tem alguma pesquisa, em alguma busca, algum desprendimento seu, ou será que essa
sua opinião é uma coisa que criou raiz no seu interior, e é colocada apenas como um
objeto de orgulho e então eu entendo que para buscarmos uma realidade que seja um
benefício para as pessoas que precisam, o orgulho nosso tem que desaparecer e
precisamos realmente adotar a ideia de Platão e de muitos outros pensadores do
passado. Vamos buscar, vamos questionar, e o Sócrates falava, a pergunta, eu repito o
que eu disse, é mais importante do que a resposta e ele respondia pela maiêutica, que
significa a arte do parto. A mãe dele era parteira e ele fazia nascer de dentro da cabeça
das pessoas a ideia, e nascer é o parto que ele fazia de ideias, então gente, é isso, eu
tenho certeza absoluta de que essa é a proposta dessa CPI, uma proposta que não vai
levar em conta um orgulho pessoal ou uma vontade pessoal. Ou uma verdade pessoal,
mas, sim, a busca, é só isso Sr. Presidente, parabéns a todos os companheiros por esse
trabalho. 12 O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu queria
comunicar a presença do deputado Márcio Camargo, e eu queria lembrar ao deputado
Rafael Silva que por ordem do ano 1400, um cientista chamado Copérnico, Nicolau
Copérnico desenvolveu a teoria de que era dominante na época, de que a terra era fixa e
o sol girava em torno da terra, e a teoria que ele falou é a heliocêntrica e que a terra
girava em torno do sol, e foi uma coisa muito discutida e ficou paralisada. Cem anos
depois, Galileu Galilei provou que a terra girava em torno do sol, e, na época a
inquisição, a igreja católica, como estava escrito nos livros conhecidos que era o sol que
girava em torno da terra, ele foi condenado, preso e para ser solto teve que renunciar os
seus conhecimentos e declarar em público que o sol girava em torno da terra. E, hoje,
500 anos depois sabemos que isso não é verdade. Então, a ciência evolui lentamente,
aos poucos, então, é o que estamos passando. O SR. - Alexandre Fleming foi zombado,
zombaram dele quando a penicilina, o penicillium é... Meu Deus do céu, começa a fugir
da cabeça as coisas. O SR. - Exatamente. O SR. - Aquele bichinho que progide, o
fungo, o penicillium, fungo, e então ele entendeu que a colônia matava outras colônias
de outros fungos ou bactérias e ele começou a desenvolver um trabalho sobre o
penicillium, aquele fungo e gozaram com a cara dele, acharam que ele estava ficando
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louco e no fim, a loucura dele fez com que milhões de pessoas deixassem de morrer.
Então eu acho tudo isso muito importante e, por isso, eu entendo essa CPI. No ano de
168 Ptolomeu falou que a Terra era o centro, Nicolau Copérnico em 1453 foi mudar
esse pensamento. Graças a Deus, muitas pessoas querem realmente o progresso e a
busca de verdades. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está
bom. O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Pela ordem. 13 O SR. - Eu só queria agradecer ao
conhecimento adquirido aqui, beber dessa sabedoria, não é verdade, é fantástico ouvir o
Rafael, nosso Presidente, enfim, e, guardo com simplicidade e que uso em minha
profissão diariamente, e, que ouvir é muito mais importante do que falar, certo? E, que
já tivemos aqui uma grande vitória e que é poder convocar, que é poder chamar essas
pessoas, e eu não tive a mesma situação na CPI dos planos de saúde. Esvaziada e
acabada, e as pessoas sem resposta, o Presidente é o Wellington, infelizmente. Não
conseguimos prosperar e sabemos que todo esse avanço da ciência e inclusive da fosfo,
que eu acredito que só funciona em outras situações, em outras doenças, é um plano de
saúde, não é à toa que todos estão migrando, já batendo quase que 50% abandonando os
seus planos e indo para a rede pública, porque não há dinheiro para pagar. E, aqueles
que continuam a pagar com muita dificuldade assinaram em letras pequenas que na hora
da descoberta de uma doença mais grave, também descobrem que não há cobertura para
ela de forma nenhuma, então, vivemos um grande engodo. E que essa CPI, com certeza
não irá permitir, não é verdade? Precisamos, como colocou o Rafael, buscar a verdade, e
ouvindo todos os lados, mas, buscar a verdade. Então, eu quero dizer, Presidente, que eu
estou muito orgulhoso de estar aqui com o senhor, com a sua Presidência e com os
deputados que estão aqui, com o Rafael, com o Wellington, com o Gileno, e também
com o Madalena e com outros que poderão participar e dizer que há muita esperança
envolvida nesse trabalho que estamos realizando e que não temos o direito de
decepcionar, porque aqueles que esperavam da fosfo, estão bastante decepcionados
porque não houve um prosseguimento, então, parabéns Presidente, pelos trabalhos e
convocações, estaremos aqui juntos. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA –
PSDB – Só para concluir, eu queria lembrar que o foco dessa CPI, o objeto dela, até
legalmente ela tem um objeto e ele é exatamente ver as pesquisas que foram realizadas e
porque elas não apresentaram resultados e se cumpriram o protocolo assinado, e, se não
cumpriram que sejam refeitas, é esse o nosso objetivo. E então nada mais havendo a
tratar. O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 14 O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, Ricardo Madalena. O
SR. RICARDO MADALENA – PR – Parabenizar pelas suas palavras e cumprimentar
ao Rafael Silva pela propositura dessa CPI, e obviamente o nosso objetivo é ver se os
testes seguiram os padrões recomendados pela ANVISA, fase um e fase dois. E, vamos
apurar com responsabilidade, imparcialidade e transparência, agora, quem cometeu o
crime de responsabilidade, terá que pagar por isso. Muito obrigado. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Nada mais havendo a tratar, está
encerrada a reunião. Obrigado.

Quarta Reunião – 14.11.2017
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está aberta a terceira
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as
razões que motivam o estado a não realizar a liberação da substância fosfoetanolamina,

produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Registro a presença dos
senhores deputados: Cássio Navarro; Ricardo Madalena; Rafael Silva; Gileno Gomes e
eu deputado, Roberto Massafera. Solicito ao secretário da Comissão a leitura da Ata da
reunião anterior. O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado
Ricardo Madalena. O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu peço a dispensa da
leitura da Ata. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Estando
todos de acordo, está dispensada a leitura da Ata, considerada então como aprovada.
Primeiro objeto seria deliberação dos requerimentos apresentados, eu vou dar e fazer a
leitura dos requerimentos apresentados. Requerimento item um, do deputado Ricardo
Madalena, requerimento número dez, solicita que sejam convocados: Dr. Roberto Jun
Ara, Dra. Milena Perez Mak, Dra. Maria Del Pilar Estevez Diz e a Sra. Juliana
Guimarães, do ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, para que prestem
esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos, em votação. Permaneçam como estão quem estiver favorável. (Pausa.)
Aprovado. Item número dois, do deputado Ricardo Madalena, requerimento número 11,
solicita que sejam convocados: Dr. Gidel Soares, farmacêutico responsável, e Sr. Celso
Joaquim Paz, chefe de transporte, ambos da FURP - Fundação para o Remédio Popular
(Guarulhos), para que prestem esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em 2
discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Permaneçam como estão quem
estiver favorável. (Pausa.) Aprovado. Item número três, do deputado Ricardo Madalena,
requerimento número 12, solicita que seja convidado o Sr. Sergio Perussi, da PDT
Pharma, para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, em votação. Permaneçam como estão quem estiver
favorável. (Pausa.) Aprovado. Passaremos agora, hoje, temos como objeto, a oitiva da
Dra. Bernardete Cioffi, convocada para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto
dessa CPI, eu solicito a depoente que tome assento a essa Mesa para iniciarmos a oitiva.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, Ricardo Madalena. O
SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou falar dali, mas, aguenta, só um segundo.
Sr. Presidente, eu gostaria que a Dra. Bernadete, convocada no dia de hoje fizesse um
juramento que eu estou requerendo que ela seja inquirida nos termos legais e
regimentais mediante compromisso de dizer a verdade e somente a verdade, portanto, eu
peço com gentileza que a secretária entregue para a leitura o termo de compromisso ou
juramento. Dra. Bernadete, faça o favor de ler esse termo. A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Eu, Bernardete Cioffi, infra-assinada, portada do meu RG e do meu CPF,
exercendo o cargo de auditora nos testes clínicos do ICESP fui convocada a comparecer
a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha e com o fundamento dos
artigos 203 e 218 do código de processo penal, e, combinados com o parágrafo segundo
do art. 13 da Constituição do Estado, e com o art. 3 da Lei Estadual 11.124 de 10 de
abril de 2002, declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer sob o
crime previsto no art. 4, inciso segundo, da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952,
São Paulo, 14 de novembro de 2017. Bernardete Cioffi. 3 O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado. O SR. - Pela ordem, Sr.
Presidente. Posso começar o questionário ou é o senhor que vai... O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Estamos apenas assinando os termos
aprovados da convocação. O SR. - Ok. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – E vamos começar. O SR. - Está joia. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então vamos dar início a nossa oitiva a Dra.
Bernadete, a senhora está ciente de que nessa Comissão, e a senhora deverá prestar
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todos os esclarecimentos a essa CPI, e o tema fundamental nosso é no sentido de
esclarecermos o motivo que as pesquisas não realizadas para liberação da substância
fosfoetanolamina, produzidas por cientistas do campus da USP de São Carlos. E, a
senhora foi indicada como um membro da Comissão da auditoria externa, junto a
pesquisa e, ela obedeceu a um protocolo feito pelo ICESP, e, esse protocolo foi
aprovado pelo Comitê de Ética Médico e depois aprovado pela ANVISA dentro dos
seus parâmetros. E, a informação que tivemos é que deveriam ser estudados dez tipos de
tumores, dez tipos de cânceres diferentes, e que cada tipo deveria ter 21 pessoas objeto
de pesquisa naquele modo. E, essas pessoas seriam analisadas em estágio inicial,
intermediário, em estágio chamado compassivo, que é o nome que substitui o terminal,
e, aqueles modelos também chamados de placebos. Ou seja, que você não daria a
substância, daria uma pílula de açúcar ou farinha para que ela também testasse os
efeitos psicológicos, e esse total de pessoas seriam 21 estudadas por módulo. E os
relatórios que vimos divulgados pela imprensa e pelo próprio ICESP, foram relatórios
que diziam que foram pesquisados 78 pessoas em torno 4 de cinco ou seis modalidades
de tumores, e, que não apresentaram nenhum resultado. Então, a pergunta que eu faço a
senhora, e, depois a senhora vai responder aos outros deputados, mas, a pergunta é a
seguinte: “se, o protocolo de pesquisa assinado, aprovado pelo Conselho de Ética
Médico e depois pela ANVISA, se esse protocolo foi rigidamente cumprido e
cientificamente executado”. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, em primeiro
lugar eu queria fazer algumas correções no que diz respeito a dois grupos, um estudando
a substância e outro utilizando o placebo, e o protocolo não foi desenhado nesses
moldes, não tínhamos um grupo de controle, e, um grupo fazendo o uso de placebo. E, o
protocolo foi feito exclusivamente com a fosfoetanolamina. E, segundo, que assim, os
pacientes que eram eleitos para fazerem parte da pesquisa, eles deveriam estar em uma
condição chamada paliativa, e o que é essa condição? São pacientes que já não dispõe
mais de nenhuma alternativa terapêutica de cura para a medicina convencional, então,
pacientes que já foram tratados com todos os protocolos disponíveis para aquela
modalidade de enfermidade, para aquela neoplasia, e que nenhum dos tratamentos de
cura preconizados para aquela neoplasia surtiu efeito, e, então nós denominamos que
esse paciente é paliativo. E, então eram esses os pacientes que deveriam compor a
pesquisa visto que em termos de ética médica se um paciente ainda tem uma
possibilidade de tratamento com algum protocolo convencional, ele não deve abrir mão
desse protocolo para participar de um protocolo experimental. E, então só para corrigir
algumas falas que foram colocadas e que foram equivocadas. A sua pergunta é se o
protocolo que foi desenhado foi cumprido, é isso? O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – É, só uma correção, então o protocolo não previu que a
senhora iria testar em pacientes nas diversas etapas, somente os paliativos. Os paliativos
chamamos de compassivos, aqueles que são ditos terminais, é isso? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – É, na verdade, o uso compassionado de medicamentos
experimentais é uma deliberação através de da RDC 38 da ANVISA, que é feita
justamente para pacientes paliativos, que não tem outras opções de tratamentos. E,
realmente o protocolo, na verdade, ele foi desenhado dentro dos padrões de ética
médica, e a ética médica manda que se eu tenho alguma possibilidade de tratar algum 5
paciente com resultados de cura em um protocolo já consagrado, eu não devo submeter
esse paciente a um protocolo experimental. E, a própria RDC 38 da ANVISA preconiza
isso, então, os critérios de elegibilidade dos voluntários se baseava principalmente
nisso, que o voluntário não tivesse outro tratamento preconizado para a cura da
medicina convencional, isso é praticado em praticamente todos os testes clínicos. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Desculpa, só mais um

conformidade, o trabalho está conforme o padrão e não conformidade, ele não está
conforme esse padrão. E, o trabalho do auditor é identificar as não conformidades,
aponta-las para que elas sejam sanadas. E, uma vez que as nossas não conformidades
identificadas nunca foram sanadas, eu entendo nosso papel foi absolutamente... O SR.
RICARDO MADALENA – PR – ... Inócuo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI –
Totalmente. O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês foram cerceados de algum
tipo de questionamento que fizeram durante os testes e não obtiveram respostas? A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – Inúmeras vezes. Basicamente, não tivemos resposta de
nenhuma das nossas solicitações e nenhuma das não conformidades que apontamos
foram sanadas. O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês tinham algum tipo de
ferramenta de trabalho ou dispunham disso para desenvolverem as suas tarefas? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Veja, o ICESP trabalha com um sistema informatizado de
prontuário médico chamado Tasy, e nós recebemos um treinamento para operar esse
sistema, e recebemos um login e uma senha, e esse acesso fica restrito em uma sala
onde uma vez por semana, às vezes, uma vez a cada 15 dias, isso variou no decorrer de
todo o período, e, nós tínhamos acesso a um ou dois terminais de computadores para
monitorarmos em torno de 85 e não 72, como foi divulgado, em torno de 85 pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês tinham acesso aos pacientes? 8 A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Não, nós tínhamos acesso apenas ao prontuário eletrônico e
ao prontuário do papel. Não tínhamos acesso nenhum aos pacientes. O SR. RICARDO
MADALENA – PR – Mesmo a equipe de auditores nomeadas pelo professor Gilberto,
que, em sua composição tinham médicos e eles não tinham acesso? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Sim, o nosso grupo é composto e era composto no início... O
SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Por quantas pessoas e poderia nominar a
profissão? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O nosso grupo era composto no início
por nove pessoas, e hoje são oito, porque uma de nossas auditoras, a Dra. Ester faleceu,
e, então em nosso grupo tem biomédicos, médicos, psicólogos... O SR. RICARDO
MADALENA – PR – ... Pesquisadores. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, o Dr.
Durvanei Maria é um pesquisador de longa história, do Instituto Butantã. E, nós temos
oncologistas, temos médicos e clínicos gerais, tem endocrinologistas, temos médicos de
várias formações, e, independente de tudo isso, não tínhamos nenhuma das nossas
solicitações em uma primeira reunião de trabalho, e, na verdade, a primeira de todas que
foi quando o grupo de auditoria ingressou e que já ingressou tardiamente, e não sei se
todos têm conhecimento, a fase um da pesquisa transcorreu totalmente sem ser auditada,
o que pela lei não é permitido. E, a própria elaboração do protocolo não foi auditada, e o
professor Gilberto na condição da pessoa que autorizou o uso da patente para a pesquisa
e não foi consultado na elaboração do protocolo e ele não anuiu ao protocolo e ele não
foi sequer consultado se ele concordava ou não com os termos do protocolo, e, ele tem
diversas falhas de dados, por exemplo, na plataforma Brasil, e, que é a plataforma onde
as pesquisas são registradas e ficam acessíveis para o mundo inteiro. 9 Em todos os
países do mundo onde são realizadas pesquisas científicas, e existe uma plataforma
onde essas pesquisas são publicadas para que todos os pesquisadores do mundo tenham
acesso, e então no Brasil existe uma plataforma chamada de plataforma Brasil onde
essas pesquisas são registradas, e, existe um registro que as cortes, ou seja, os grupos de
pacientes que compunham os diversos tipos de tumores, seriam compostos por 25
pacientes. E, já no protocolo temos essa informação de 21, e, no final tivemos cortes
que não chegaram a ter nem dois pacientes, cortes com um único paciente. E então essas
discrepâncias todas quando o senhor me pergunta se o protocolo foi cumprido, não, ele
não foi cumprido, há uma série de discrepâncias que me impedem de informar que esse
protocolo foi cumprido. O SR. RICARDO MADALENA – PR – A senhora sabe que a

esclarecimento também, já que então o protocolo previu que seriam testadas pessoas já
paliativas ou compassíveis, já que previu isso, há um conhecimento médico que como a
fosfoetanolamina atua no sistema imunológico das pessoas, e, há um conhecimento de
que a quimioterapia e a próprio radioterapia afetam profundamente o sistema
imunológico das pessoas, e sabe-se que a maioria das pessoas que já passou por esses
tratamentos, o seu sistema imunológico não responde. E, então existe um exame que é
feito, chamado de exame de rigidez, e ele no paciente compassível é testado no sentido
de sabermos se ele pelo teste de rigidez estaria propenso ao seu sistema imunológico
responder ao estímulo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu até gostaria que o Dr.
Durvanei Maria que é também é auditor dos testes e vai ser convocado para esse CPI, e
eu até gostaria que o senhor refizesse também na oportunidade essa questão para o Dr.
Durvanei, porque como biomédico e estudioso, e doutor dos principais trabalhos de
pesquisa sobre fosfoetanolamina, ele vai ter muito mais condição técnica de explicar
isso, mas, o fato é que a fosfoetanolamina ela atua na célula independente do sistema
imunológico. E, ocorre que como ela provoca um fenômeno chamado apoptose, que é
um fenômeno de morte natural da célula, e toda vez que uma célula morre o sistema
imunológico trata de limpar o organismo dessa célula que morreu, seja por necrose,
como é o caso da quimioterapia, ou seja, por apoptose como é o caso da
fosfoetanolamina, por vias indiretas ela acaba estimulando o sistema imunológico. E,
ocorre que, na verdade, o que mais observamos não é tanto a necessidade de o sistema
imunológico estar ativo porque se fosse assim, os exames in vitro que são feitos em
células em laboratórios, em lâminas, eles não teriam demonstrado nenhuma efetividade,
o que, hoje realmente constatamos, é que, pacientes tratados com quimioterapia tem
uma redução na vilosidade intestinal que é onde ocorre a absorção de tudo que se
ingere. 6 E, vilosidade é um sistema, e micro vilosidades são um sistema que reveste a
parede do nosso intestino e é responsável pela captação dos nutrientes de tudo que é
ingerido, e, como a fosfo foi administrada via oral, em pacientes que já tinham sido
submetidos a pelo menos dois protocolos de quimioterapia, e isso era a base para a
elegibilidade do paciente, a probabilidade desse paciente estar com uma vilosidade
intestinal muito combalida, muito prejudicada, fez com que muito provavelmente não
chegasse a célula tumoral a quantidade necessária de fosfoetanolamina por incapacidade
de o intestino absorver, e isso é um fato. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Eu passo a palavra agora ao deputado Ricardo
Madalena. O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cumprimentar a todos os pares, e a
senhora Bernadete, eu gostaria de saber... O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem, deputado, comunicar a presença do deputado
Wellington Moura, também membro dessa Comissão, e do deputado Márcio Camargo
também. Obrigado. O SR. RICARDO MADALENA – PR – Gostaria primeira pergunta,
em saber se a senhora poderia descrever para essa Comissão como são os trabalhos que
os auditores dos testes clínicos do ICESP, com relação a fosfoetanolamina,
desenvolvem e como foram desenvolvidos esses testes. A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Bom, uma coisa é o que é o trabalho de uma auditora, e outra coisa é o
trabalho que nós desenvolvemos dentro do ICESP, eu diria que a única coisa que eles
têm em comum é o título. Porque realmente não tivemos nenhuma oportunidade de
exercer a nossa função como deveria ser feito. O SR. RICARDO MADALENA – PR –
Não foi exercida a função de auditores, que é isso que vocês estavam lá para exercer
essa função. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Veja, o trabalho de auditoria,
deputado... 7 O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Pois não. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Ele consiste em identificar o que é um padrão, e, como um
trabalho está sendo desenvolvido em relação a esse padrão, e, é o que se chama de

senhora está sob juramento. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, eu sei. O SR.
RICARDO MADALENA – PR – E, é muito temerário o que a senhora está dizendo e
revelando aqui para nós. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, eu não tenho como
apresentar essa Comissão documentos, uma vez que eu fui obrigada a assinar um termo
de confidencialidade, e nesse termo eu não tenho a autorização de apresentar os
documentos que compõem o binder. E, o que é o binder dentro de uma pesquisa? É o
conceito realmente de uma brochura, de um encadernamento, é uma pasta ou conjunto
de pastas onde todos os documentos da pesquisa ficam arquivados. E, como auditora eu
tinha acesso para consultar o binder, mas, eu não tinha autorização para reproduzir,
copiar, ou, tirar cópias, de qualquer um dos documentos do binder, e, hoje eu estou aqui
no momento narrando apenas fatos públicos. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só um
segundo. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado. 10 O SR. - Eu gostaria que a CPI requeresse e confiabilidade mútua e, esse
binder, para comprovarmos o que está sendo dito. Se eles não fornecerem é porque
temem a realidade dos fatos. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Aliás... O SR. - ...
Desculpa, pode continuar, por favor. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu gostaria de
registrar que a própria Constituição do binder é ela temerosa, uma vez que ela não é
uma brochura, ou seja, os documentos são encartados em envelopes plásticos dentro de
uma pasta com um gancho e que isso ocorria de fato, cada dia o binder tinha um
tamanho ou uma composição, cada dia ele tinha uma quantidade de documentos, e há
documentos que ingressaram no binder nos últimos meses que já deveriam estar lá atrás,
e documentos que sumiram do binder. Gravações de nossas reuniões que estavam no
binder e não estão mais. Enfim, a própria composição do binder que deveria ser uma
brochura não passível de manipulação e não foi feita dessa forma. Mas, é fato e isso que
eu estou revelando aqui não é nenhuma informação sigilosa. Ainda que pelo fato do Dr.
Paulo Hoff também estar comprometido com o mesmo termo de confidencialidade, e ter
vindo a público trazer informações que só ao final da pesquisa poderiam ter sido
divulgadas, e, eu me valho das próprias informações que ele trouxe a público, para
também comentar nessa CPI. Uma vez que ele trouxe a público e não são mais sigilosas
e nem confidenciais. O SR. - Foram identificadas irregularidades nas auditorias feitas
por vocês? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, a quantidade de não
conformidades é grande, tivemos muitos problemas, primeiro o próprio ingresso dos
auditores na fase dois sem nenhuma participação na elaboração do protocolo e nem tão
pouco na fase um. E, no ingresso da fase dois, de imediato, aliás, antes de assinar o
termo de confidencialidade não tivemos sequer acesso ao protocolo. Só a partir da
assinatura do termo de confidencialidade e do treinamento que tivemos no Tazy, que é o
sistema de 11 prontuário eletrônico, é que tivemos acesso ao binder e a própria leitura
dos documentos do protocolo. O SR. - Isso não era fornecido a vocês em tempo real das
reuniões de trabalho? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, na verdade, foi uma
sequência, fomos convocados, houve uma primeira reunião e nela eu não estava
presente porque não estava no Brasil. Mas, na segunda reunião onde houve a assinatura
do termo de confidencialidade a partir de então que passamos a ter datas regulares para
auditar, e, passamos a ter acesso primeiro as informações do binder. Foi a partir desse
momento que tivemos acesso ao protocolo como um todo. E, a primeira coisa que
identificamos foi um erro importante na forma de administrar a substância e apontamos
isso e, aliás, solicitamos uma reunião com o Dr. Paulo Wolf, a equipe do doutor
solicitou essa reunião para apontar esse erro. E, existia uma prescrição não justificada,
e, ao nosso ver bastante equivocada, e, de que a fosfo teria o protocolo teria uma dose
de ataque, como o Dr. Paulo se refere na última publicação que saiu no Medscape, e, um
congresso de oncologia que houve no Rio, e, essa dose de ataque consistia de um grama
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e meio de fosfoetanolamina ministrado em uma única tomada com água,
preferencialmente segundo ele após as refeições. E depois de 21 dias, eu não tenho
certeza se são 21 ou 28 nessa fase de ataque. O SR. -Ataque do que... Que tipo de
ataque? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É convencional quando se usa
quimioterápicos, que, a primeira sessão tem uma dosagem mais forte, e, isso é chamado
de dose de ataque, ou seja, é um termo científico que se diz assim, “vamos entrar com
uma dose mais pesada e depois baixa essa dosagem”, isso é chamado de dose de ataque.
E, então foi convencionado isso e não sabemos de onde isso foi tirado, e, depois passava
a um grama, que seria o equivalente a duas cápsulas em uma única tomada. E,
imediatamente informamos que isso estava comprometendo o resultado uma vez que
segundo o próprio professor Gilberto já depois em uma sessão anterior nessa CPI, essa
substância ela não está passando pela primeira vez em um teste clínico, é fato que um
teste clínico do Hospital Amaral Carvalho não está documentado, mas, ele existiu e na
ocasião quando os médicos do Amaral Carvalho foram estabelecer com que dose eles
iriam fazer a pesquisa, foi feito um estudo de como a fosfo metabolizada no organismo
e se constatou de que ela precisa do ácido graxo, que é uma gordura que o nosso corpo
que está presente no sangue, ela precisa do ácido graxo para ser metabolizada e
distribuída para as células. E, ora, o ácido graxo ele é uma quantidade constante no
sangue e ele é renovado a cada ingestão de alimentos, então a primeira coisa que
identificamos é que uma única tomada no dia haveria uma composição daquela dose
com o ácido graxo disponível no sangue e naquele momento, e, o resto que não se
combinasse com o ácido graxo por falta de ácido graxo mais disponível seria
desprezado, ou seja, como se o paciente estivesse tomando meio grama, está tomando
um grama, mas, é como se estivesse tomando meio grama. E, na segunda fase da
metabolização, ou seja, oito horas depois, deveria haver uma dose de meio grama, coisa
que não aconteceu. Então, ele estava tomando um grama e desprezando meio, e, quando
deveria tomar segundo meio grama para compor novamente a composição com ácido
graxo disponível no sangue, esse meio grama não iria ser ingerido. E, então explicamos
isso, e, isso não é uma novidade, e, isso amplamente divulgado em todos os trabalhos
científicos publicados e, inclusive, recentemente o Dr. Artur que é um orientador,
orientando do Dr. Durvanei, graduou-se doutor pela Universidade de São Paulo, em
farmácia justamente com um trabalho de fosfoetanolamina não encapsulada onde ele
demonstra essa atividade, inclusive o nano encapsulamento aumenta a permanência da
fosfo no organismo e promove uma liberação lenta, ou seja, isso só poderia ser possível
se tivéssemos tratando os pacientes com fosfoetanolamina nano encapsulada, coisa que
não aconteceu. Então, imediatamente nós informamos ao Dr. Paulo que isso iria
prejudicar o resultado da pesquisa. E na ocasião ele disse que não iria jogar fora tudo
que ele já havia feito naquele momento, e, que ele iria permanecer assim, e, que depois
se fosse necessário poderíamos rever isso. E, começamos a questionar a partir desse
momento o que era o nosso trabalho, porque se estamos lá como auditores, e,
encontramos uma não conformidade grave, e que pode efetivamente comprometer o
resultado da pesquisa, e, esses fatos eles são amplamente documentados, temos um
trabalho que foi feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, junto com o
Ministério da Saúde, e, onde fica demonstrado basicamente o que? Que a
fosfoetanolamina ela é dose dependente. E, o que significa ser um medicamento que é
dose dependente, na dose certa ele faz efeito, uma dose inferior e que ele não faz efeito,
ele é dependente da dose, e, ele só funciona se forem tomados na 13 dose certa. E, o
trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Saúde demonstrou
que em um trabalho no CIEnP, em Santa Catarina, onde os ratinhos foram ministrados
com uma dose inferior e, que, não foi identificada a atividade antitumoral, mas, que na

decisão de administrar três drágeas ao mesmo tempo? 15 A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Eu não sei responder isso para o senhor, porque quando... O SR. - ... Isso não
passou pelo crivo da auditoria? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, quando nós
ingressamos na pesquisa, a fase um já estava completamente terminada, e, os pacientes
já tinham feito o uso da prescrição conforme desenhado no protocolo. O SR. Desenhado por quem esse protocolo? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Esse
protocolo ele foi desenhado pelo grupo de pesquisa do ICESP, sob responsabilidade da
Dra. Milena, e, o responsável pela pesquisa, o Dr. Paulo Wolf. O SR. - Ok. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Não há no protocolo nenhuma justificativa da dose. O SR. Não existe isso no protocolo? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não existe. O
SR. - Então a decisão foi única e exclusiva da Comissão do ICESP, provavelmente a
Comissão que decidiu... A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Olha, eu assisti uma
entrevista do Dr. Paulo Hoff, e, onde aliás foi até uma entrevista que ele deu logo no
início da pesquisa, se eu não me engano até com o Dr. Geraldo Alckmin junto e o Dr.
Davi Uip, e, ele afirma o seguinte, que, o objetivo da pesquisa era avaliar se aquilo que
a população já estava fazendo uso de maneira informal era ou não efetivo. 16 E com
base nisso, que ele se utilizou do que a população em geral já estava fazendo o uso... O
SR. - ... Tá, mas o que a população faz o uso informal, seria após o café da manhã,
almoço e janta. E, ele administrou às 10 da manhã as três de uma vez só. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Pois é, eu não sei de onde ele tirou essa prescrição informal.
E, eu nem sei em que ponto isso valida uma pesquisa científica. O SR. -Os auditores...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Eu nunca ouvi falar em pesquisa científica
baseada em uso informal. O SR. -Os auditores não tinham conhecimento dessa
administração. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, nós tomamos conhecimento
quando tivemos acesso ao binder. O SR. -E, vocês não foram chamados para participar
da primeira fase? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não... O SR. - ... Nem ofício e
nem nada? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Nada. O SR. - Eu gostaria de voltar um
pouquinho, porque eu perdi o timing para a senhora me responder, os pacientes foram
orientados através de uma cartilha ou gravação, na questão alimentar, houve
recomendação pela equipe do ICESP a respeito de ingerir alimentos do ácido graxo? A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, deputado, eu vou aproveitar essa sua pergunta
para fazer até um desabafo aqui, quando nós identificamos esse erro 17 fundamental, a
nossa maior preocupação era salvar o que pudéssemos da pesquisa. E, nós comentamos
isso em uma reunião com o Dr. Paulo, aliás, nessa reunião estavam presentes não só
apenas o Dr. Paulo como também a Dra. Milena, e, os demais membros da equipe de
pesquisadores do ICESP, e, nós dissemos justamente isso, da necessidade da ingestão de
ácidos graxos essenciais. E, só para esclarecer, ácidos graxos essenciais são gorduras
que o nosso corpo não fabrica por ele próprio. O nosso corpo é um grande laboratório
como sabemos, capaz de produzir inúmeras substâncias, porém, algumas ele não é
capaz de produzir e, no entanto, ele precisa para um bom funcionamento. E, os ácidos
graxos essenciais, e não qualquer ácido graxo, ou seja, não qualquer gordura, mas, as
gorduras essenciais são chamadas de ácidos graxos essenciais. E não podem ser
produzidas pelo nosso próprio organismo, e, o organismo precisa dessas gorduras, mas,
ele só consegue obtê-las se ingerirmos essas gorduras. E, a fosfo precisa de ácidos
graxos essenciais para fazer o trabalho dela dentro do organismo. O SR. - E isso não foi
administrado aos pacientes, aos 72 pacientes? A SRA. BERNARDETE CIOFFI –
Quando pedimos ao Dr. Paulo que fosse orientado o paciente e que ele fizesse ingestão
com ômega 3, ou com vitamina E, com produtos ricos em ácidos graxos essenciais, ele
me disse o seguinte, “Bernadete, você tem que entender uma coisa, essa pesquisa ela é
regida por legislação e por ela, tudo que eu digo ao paciente que ele precisa fazer por

dose correta ela apresentou uma atividade antitumoral importante, então isso já está
comprovado, ela é dose dependente, já existem trabalhos científicos publicados
oficialmente pelo Ministério da Saúde demonstrando isso, e, identificamos uma não
conformidade grave e nada foi feito a respeito disso. E, não obstante disso, está presente
o professor Cafarelli, que é uma pessoa que milita muito pelos trabalhos científicos da
fosfo, e, ele obteve uma entrevista com o Dr. Davi Uip, o secretário da saúde, e, na
ocasião ele e a esposa dele, ele chamou a mim e ao Dr. Guilherme Rossini, que também
é auditor, para irmos a essa reunião e relatamos esse fato para o Dr. Davi Uip, e, ele na
ocasião corroborou as palavras do Dr. Paulo Wolf, que ele não iria perder o que foi feito
e que a pesquisa ia continuar dessa forma de qualquer maneira. Então, a partir do
momento... O SR. - ... Dá licença, uma questão eu acho que é importante, pelo menos...
Nós recebemos aquele material, quer dizer, distribui para os membros dessa Comissão
um ofício do Dr. Paulo Hoff ao professor Gilberto Chierice, com data do dia 04 de abril,
pedindo e consultando sobre a dosagem correta que deveria ser utilizada nos testes. E,
no dia 11 de abril, o professor Gilberto respondeu que no protocolo estava previsto que
os pacientes deveriam ser submetidos aquele teste chamado de farmacocinética, ou seja,
através do teste de farmacocinética você iria determinar a dosagem correta a ser
aplicada, conforme a senhora estava explicando aqui. E, a pergunta é a seguinte, foram
realizados testes de farmacocinética? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Essa questão é
muito importante deputado, eu queria esclarecer algumas coisas, existe em uma
pesquisa científica uma coerência metodológica e eu não posso começar adotando um
critério e terminar adotando outro, eu tenho que adotar um único critério no início e
transcorrer com a minha pesquisa até o final, ou eu mudo o meu critério e eu volto para
o princípio e faço de novo o meu critério até o final. Essa coerência metodológica foi
muito fluída nesse protocolo, e, a primeira questão é que na fase um, que foi uma fase
segundo o Dr. Paulo Hoff e a própria Dra. 14 Milena que deu a entrevista recentemente,
essa fase um foi praticamente uma fase protocolar, visto que a substância já estava em
uso há muito tempo por muitas pessoas, e, que se sabia da não toxicidade, mas, mesmo
assim foi feito uma fase um, e nessa fase um, onde participaram dez pacientes, foi
coletado material para a realização de um exame que é obrigatório para qualquer
medicamento, qualquer substância candidata a medicamentos, e, nenhuma no mundo,
nenhuma substância vira remédio, vira medicamento sem uma análise chamada de
farmacocinética. Na verdade, são dois processos diferentes, é uma análise chamada de
farmacocinética, e, na verdade, vem fármacos de químicas, de substâncias, e, cinética,
de movimento. E, na realidade, é a verificação de como essa droga se comporta dentro
do organismo, uma vez ingressado, seja por via oral ou via intramuscular, via venosa,
por qualquer que seja o método de administração. E, sem farmacocinética nada vira
remédio no mundo inteiro. Esse é um protocolo universal, e, o próprio Dr. Paulo Hoff
quando esteve nesta Casa quando foi o lançamento da Comissão Parlamentar de
Combate ao Câncer, ele foi convidado e o deputado Madalena arguiu,o Dr. Paulo Hoff
sobre a questão da dose que foi utilizada nos pacientes na pesquisa da FEA no ICESP,
e, ele próprio informou que essa dose só poderia ser definida com confiabilidade a partir
do exame de farmacocinética, e, nesses dez pacientes que fizeram parte da fase um, foi
coletado um material que está armazenado no biobanco do ICESP, fezes, urinas e
sangue, e, desses pacientes justamente para a elaboração desse exame. O SR. - Dra.
Bernadete, só um segundinho, para não perder o raciocínio, isso foi discutido em
auditoria? Que ele iria tomar uma decisão de dar três drágeas, cápsulas, ao mesmo
tempo e houve discussão em não fazer a farmacocinética? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Não, não houve discussão. O SR. - Nenhuma? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Não, nenhuma. Quando nós ingressamos... O SR. - ... E quem tomou essa

conta da pesquisa, eu sou obrigada a fornecer. E, ele ainda usou essa explicação e
termo, e se eu disser que o paciente precisa ingerir a fosfo com bombom sonho de valsa,
sem nenhuma propaganda da marca, mas, ele quis dizer uma coisa tão simples assim, eu
sou obrigado a fornecer esse bombom sonho de valsa. E, eu não tenho verba para isso,
e, aliás... O SR. - Perdão... A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Desculpe, deputado,
com todo o respeito que eu tenho a essa Casa, eu gostaria que essa CPI não só
investigasse o porquê a pesquisa não surtiu o efeito que deveria surtir, mas, investigasse
também porque eu li no site da Alesp um pronunciamento do deputado Pedro Tobias, e,
eu acredito que uma 18 pessoa, um deputado estadual não seria leviano de afirmar uma
coisa dessa se não tivesse muita certeza do que está falando, e, ele afirma que foram
gastos 40 milhões nessa pesquisa. E, eu pergunto, onde? E eu solicito a essa Casa, que
investigue e responda onde foram gastos os 40 milhões, se não tínhamos verba sequer
para orientar o paciente para fazer o consumo de ômega 3, de um ácido graxo, de nada...
Nós pedimos quando isso foi... Isso foi um banho de água fria nos auditores, pedimos
então que nós fosse permitido elaborar uma cartilha, um folderzinho, alguma coisa, um
material bem autoexplicativo orientando a nutrição desse paciente, porque é possível
obter graxos essenciais na alimentação cotidiana, e, através de uma vitamina de abacate,
através do consumo de nozes, avelãs, castanhas, enfim. Alimentos que são ricos em
ácidos graxos, e, o Dr. Paulo Hoff e me disse que eu ficasse tranquila porque todos os
pacientes oncológicos do ICESP são sistematicamente atendidos por consultas
nutricionais, e, são orientados acerca do que deve ser consumido. O SR. - E, eles foram
orientados para consumir? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – No decorrer das autorias
eu avaliei nos prontuários do paciente, que ele tinha passado pela consulta nutricional, e,
que ele foi orientado a ingerir tudo menos os ácidos graxos essenciais. E, eu narrei
isso... O SR. - ... A senhora poderia repetir, por favor? A frase que acabou de dizer. A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – Depois que o Dr. Paulo Hoff se comprometeu que as
consultas nutricionais tivessem como conteúdo orientar o paciente a ingestão de ácidos
graxos essenciais, eu verifiquei nos prontuários que os pacientes passavam pela consulta
nutricional e que não eram orientados a consumir ácidos graxos essenciais. E, eu enviei
um e-mail para o Dr. Roberto Jun dizendo, “olha, Dr. Roberto, isso foi discutido em
reunião, foi decidido que seria feita a orientação nutricional correta e, no entanto, os
pacientes não estão sendo orientados em que tipo de alimentos estão consumindo ácidos
graxos essenciais”. 19 O SR. - E isso era consenso em reunião dos auditores que chegou
nesse acordo que você falou que foi discutido em reunião? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Isso foi feito... O SR. - ... Em mais pessoas? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Sim, essa reunião... O SR. - ... Ia ser administrado o ácido graxo, assim que
tomasse a fosfo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, ia ser orientado ao paciente, e,
uma vez que o ICESP não tinha verba porque 40 milhões não foi suficiente para
fornecer... O SR. - ... Isso é lamentável, o que estamos ouvindo aqui. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – É, não tinha verba. E, eu queria saber onde foram gastos os
40 milhões, porque, na verdade, nós, auditores não tínhamos nem direito a estacionar o
carro no estacionamento do ICESP. E eu gostaria de levantar o seguinte, eu, durante os
trabalhos, eu passei por um protocolo de uma quimioterapia, eu não sei se todos sabem,
mas eu também sou paciente oncológica e luto não contra um tipo de câncer, mas,
contra dois, eu tenho câncer de mama metastático e câncer de pâncreas, e não é
metástase de pâncreas, são dois tumores distintos. E durante o trabalho de auditoria eu
passei por um protocolo chamado Folfirinox que me obrigava a fazer a infusão por oito
horas no hospital, e, depois permanecer por mais 46 horas por uma bomba de infusão
que ela liberava a droga por 46 horas. Eu ficava com aquela bombinha pendurada por 46
horas. E, nem por isso eu faltei em nenhum dos dias de auditoria. E, nesses dias eu era
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obrigada a me locomover de Uber, porque eu não podia ir com o meu carro, porque se
eu tivesse que ir com o meu carro, eu teria que estacionar em um local onde eu tinha
que passar por dentro de toda a estação do metrô, clínicas, e, ali eu estaria exposta, o
protocolo que faz uma imunossupressão violenta, eu tive que trabalhar com máscara.
Então, eu estaria exposta a um ambiente altamente agressivo para um paciente que está
imunossuprimido, e, nem assim as poucas vezes que eu estacionei o meu carro 20 lá eu
tive problemas e fui inclusive advertida de que o estacionamento era pacientes que
estavam fazendo tratamento no ICESP, e, então não tivemos sequer, não é nem isenção
do pagamento do estacionamento, e nem pagando. E, o manual que diz o papel do
auditor fala inclusive em uma política de cargos e salários, e, fizemos o nosso trabalho
sem nenhuma remuneração, nenhum lanche recebemos, nunca. E, em momento algum
acho que o que tomamos, foi que nas reuniões onde o Dr. Paulo Hoff tinha café. Foi o
máximo de cortesia que recebemos. O SR. - Sra. Bernadete, essas reuniões de trabalho
dos auditores junto com a equipe do ICESP, elas eram gravadas? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Sim, as reuniões com o Dr. Paulo e com o Dr. Jun, o nosso
trabalho que era entrar na sala de pesquisa e sentar no terminal, começar a avaliar
prontuários e documentos... O SR. - ... Eram gravadas? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Não, isso não era gravado, mas, as reuniões eram todas gravadas. O SR. - Sr.
Presidente, eu requeiro todas essas gravações, o senhor faça um ofício ao ICESP, e
requerendo todas essas gravações. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu queria só
pedir licença deputado Madalena... O SR. - ... Pois não... A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – ... Para concluir a resposta a respeito das orientações nutricionais, mas, é que
recentemente depois que foi anunciado que haveria uma auditoria aqui nessa Casa a
respeito do protocolo do FEA, eu estava avaliando o prontuário de um dos pacientes, e
eu me deparei com uma anotação em uma consulta nutricional estarrecedora. A
nutricionista grafou, eu peço até permissão para ler as palavras que estão no prontuário.
“Reitero que o paciente em todas as consultas/visitas, 21 realizadas para o protocolo
FEA foi orientados por mim e pela Dra. Milena, médica do paciente, quanto a
importância de aumentar a ingestão de ácidos graxos essenciais, para a melhor absorção
da droga, como, por exemplo, aumentar a ingestão de margarina no pão”. Eu queria aqui
fazer uma denúncia, margarina não é ácido graxo essencial, ela é gordura vegetal
hidrogenada, mais conhecida como gordura trans, proibida na grande maioria dos países
de ser utilizada na produção de qualquer alimento industrializado, e, eu queria fazer
chegar às mãos do deputado da ANVISA, demonstrando que gordura trans é prejudicial
à saúde, e, que não deve ser consumida por ninguém. O SR. - A senhora poderia me
responder quem é que recomendou isso? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Segundo...
O SR. - ... Nome completo. Está sendo gravada essa sessão. A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Cintia Martins da Silva, nutricionista que fez a recomendação, e, ela cita que
ela orientou, assim como a Dra. Milena, médica do paciente. O SR. - Dra. Milena então
seria cúmplice da Cintia. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Segundo ela, a orientação
foi feita por ambas. O SR. - Ok. O SR. - Pela ordem. O SR. - As duas são funcionárias
do ICESP? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim. O SR. - Pois não. 22 A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – São funcionárias do ICESP. O SR. - Ok. O SR. - Pela
ordem, Sr. Presidente, só para consultar, a Dra. Milena já foi convocada? O SR. - Sim.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Já foi convocada, mas
ainda não... O SR. - ... Posteriormente virá. O SR. - Temos uma sequência de escalação.
O SR. - Que nós pudéssemos falar vários temas em outros temas relacionados até ao
que a doutora está citando, na questão das três doses, muitas coisas estão sendo citadas
sobre a doutora. O SR. - Sim, dando continuidade, eu estou no término e acho que os
pares também querem abrir pergunta. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA

tem cura preconizada, pode ser que esse protocolo no caso dele surta efeito, como não.
E, todos os pacientes de pesquisa no mundo, no que diz respeito a oncologia e são
pacientes sem nenhuma condição terapêutica para outros protocolos já instituídos. E,
por isso que ele vai para a pesquisa. O SR. - Dra. Bernadete, vou retomar a pergunta, foi
discutido isso com vocês, o recrutamento do estado avançado e não... Por que não
pesquisar a doença no início, no meio? E somente no estado avançado? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Deputado, sinceramente... O SR. - ... Alguém comentou isso
da equipe? 25 A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu nem vou levar isso para a frente,
porque é um critério internacional de pesquisa, paciente com condição terapêutica não
pode ir para a pesquisa. Isso não tem nem que ser comentado. E, não é o critério, nós
temos... Se o senhor requisitou as gravações das reuniões, o senhor vai constatar que em
uma das reuniões, na verdade, na reunião em que foi decidida a suspensão do ingressos
dos nossos pacientes para a reformulação do protocolo, e nós fomos surpreendidos com
uma atitude totalmente diferente do que foi combinado nessa reunião, e, nós tínhamos
uma corte que não tinha apresentado resposta, e, não estávamos com a pesquisa
terminada ainda, mas, o Dr. Paulo afirmou que estatisticamente era impossível
conseguir resposta naquela corte, que era a corte de colorretal, justamente a corte de
colorretal é corte que tem mais propensão a não absorver, porque é intestino que
absorve a substância para fazer o metabolismo de primeira passagem. E metabolismo de
primeira passagem é o primeiro trato digestivo da droga, e, nessa reunião ficou
combinado que o protocolo seria suspenso para o ingresso de novos pacientes, uma vez
que tínhamos que ter 210 pacientes e estávamos com 72 pacientes válidos, apesar de
terem sido recrutados 85. E, nessa reunião ficou decidido que o protocolo sofreria a
modificação da dose, e, modificação do modo de usar, da administração, e, que aí nós
iriamos recomeçar a pesquisa nos moldes corretos, e, nós fomos surpreendidos com
uma suspensão com joguinhos de palavras. A verdade foi muito mal traduzida e o
próprio release que o ICESP divulgou pela imprensa e eu queria aqui até corroborar
com alguns jornalistas que disseram que foi uma coletiva para pedir comitê, a maior
parte dos jornalistas não foi comunicada, e, alguns que não receberam o comunicado da
coletiva entraram em contato depois para tentar conseguir a gravação e a filmagem, e,
foi informado a eles pela assessoria de imprensa do ICESP, que, não existia a filmagem
disponível, o que não é verdade, essa filmagem esteve disponível. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... A senhora poderia me dar a data dessa
reunião? O SR. - Poderia requerer, Sr. Presidente, essa fita. A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – O senhor está se referindo a coletiva de imprensa ou a reunião prévia? 26 O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – A reunião prévia. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Olha, a coletiva foi 29 de março, isso deve ter sido em torno
do começo de março ao fim de fevereiro. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Só uma pergunta. O SR. - A última pergunta, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Deixa, eu estou
falando... O SR. - ... Pois não, fica à vontade Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu gostaria de me ater a essa cronologia. Mas, no
dia 06 de novembro agora, a Dra. Milena Perez Marques declarou em um congresso, no
20º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica no Rio, de que ao final de 73 pacientes
com tumores sólidos e avançados e fizeram e não tiveram resposta. Ela declarou isso no
dia 06 de novembro. E, no dia 04 de abril deste ano, estamos falando que isso tudo foi
em março. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Isso. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Dia 04 de abril, o Dr. Paulo Hoff pediu a dosagem correta
para o professor Gilberto. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É porque a pesquisa foi
suspensa no dia 29 de março. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB

– PSDB – Só me permita uma coisa, o esclarecimento desse assunto, apenas para ficar
gravado. Quais alimentos, nós temos os ácidos graxos que são disponíveis e que a
pessoa seria orientada para comer? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Nozes,
castanhas em geral, amêndoas, avelãs, os peixes são ricos em ômegas, todos os
alimentos ricos em ômega três, que, é um ácido graxo essencial, ou seja, o nosso
organismo precisa dela, no entanto, ele só tem acesso ser for ingerido, ele não consegue
produzir, o que não é o caso de outros ácidos graxos que precisamos necessariamente, a
gordura, e, o organismo pega qualquer 23 nutriente e transforma em ácido graxo não
essencial, mas, os essenciais ele não consegue fazer essa transformação, eles precisam
ser ingeridos. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mais um
detalhe também que eu julgo importante, o meu conhecimento assim, leva de que
qualquer tipo de produto para se transformar em um medicamento ele deve passar por
três etapas, a primeira é um teste em animais, a, segunda etapa já é em seres humanos,
apenas para se verificar o efeito colateral do produto. Temos certeza de que a
fosfoetanolamina tanto em Jaú como aqui no ICESP passou por esses testes. A terceira
etapa então seria o uso, esclarecer exatamente que o ICESP fez a primeira e a segunda
etapa. E, qual foi a primeira etapa deles e qual foi a segunda? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – A primeira etapa foi justamente o teste de segurança, foram feitos com dez
pacientes, um de cada corte, e, cortes são grupos de tumores, e, esses pacientes durante
o teste de segurança foram doados materiais de análise para o biobanco, que material é
esse? Fezes, urina e sangue. Esse material está estocado no biobanco do ICESP para o
que deveria ser a etapa entre a fase um e a fase dois, que, é o estudo de farmacocinética,
e, a partir do estudo de farmacocinética, ou melhor, a partir do estudo de
farmacocinética iniciaram a fase dois, fase da eficácia com a dose correta. E, no entanto,
essa fase dois foi iniciada com uma dose, e, segundo termos médicos, uma dose apócrifa
digamos, uma dose não científica, e então eu não sei como fazemos uma pesquisa
clínica com os princípios não científicos. E, eu sinceramente não consigo entender. O
SR. - Dra. Bernadete, no caso do recrutamento dos pacientes, que na sua maioria, não,
todos estavam em estado avançado da doença praticamente em estado terminal e isso
teve alguma adição com os auditores para que solicitassem apenas pacientes em estado
avançado? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, os critérios de elegibilidade foram
muito bem definidos no protocolo, mas, eu gostaria de dizer o seguinte, que, um dos
critérios é uma avaliação chamada Ecog, é um critério de avaliação que ele é totalmente
baseado na percepção do médico. E, é como um laudo, e, você pegar a imagem de um
24 Raio-X, de uma tomografia, e, submeter a dois especialistas muito difícil que eu vá
conseguir dois laudos idênticos, sempre um especialista vai ter uma visão de uma coisa,
e, outro de outra coisa. Via de regra, os bons laudos são discutidos entre dois ou três
especialistas para se chegar em um consenso. E, eu diria que uma avaliação de Ecog, é
uma avaliação subjetiva, e, se não for feita por duas pessoas. Ou seja, a boa prática
manda que toda a avaliação subjetiva seja ratificada, ou seja, que duas pessoas cheguem
a um acordo a respeito disso, e, isso não foi feito. O SR. -Houve morte precoce de
algum paciente assim que começaram as pesquisas? A SRA. BERNARDETE CIOFFI –
Olha, eu queria lembrar o seguinte, essas questões dos óbitos, estamos falando de
pacientes paliativos, um paciente paliativo não tem cura preconizada pela medicina,
então que ele vai a óbito, ele pode ir atropelado por um caminhão atravessando a rua, e,
como ele pode ir a óbito pela doença, e, se ele não tiver nenhum acidente, o natural é
que ele vá a óbito pela doença. E, isso vai ocorrer, então dizer que os óbitos que
aconteceram no decorrer da pesquisa foram provocados pela má escolha do paciente,
não é verdade, esse paciente ele está condenado a morte pela doença, ele não tem cura
preconizada, ele está participando de um protocolo de pesquisa experimental, e, ele não

– Isso, e, no dia 11 de abril o professor Gilberto respondeu dizendo que a dosagem
correta seria através dos testes de farmacocinética. 27 O SR. - Exato. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu tenho aqui em mão um
documento do Dr. Roberto Jun Arai, de 06 de junho, onde ele preconiza que as
continuidades dos testes deveriam ser feitos os exames da farmacocinética no dia 06 de
junho. E, nós temos aqui uma entrevista do Dr. Paulo Hoff no dia 04 de outubro de
2017, desse ano, dizendo que os testes que foram feitos não tiveram resultado nenhum,
e, que a fosfoetanolamina apresentou resultados. E, depois de anunciada a abertura
dessa CPI que foi convocada pelo deputado Rafael Silva, e que estamos fazendo parte,
depois disso, o ICESP abriu uma licitação pública para agora no mês de outubro, abriu
uma licitação para a finalidade de contratar o laboratório especializado para fazer os
testes de farmacocinética. E, então veja bem que a questão da cronologia, a minha
cabeça fica até meio misturada com essas coisas, eles suspenderam tudo em março. E,
em abril continuaram pedindo coisas, e, depois agora estão fazendo os testes, e então a
pergunta é a seguinte, está suspenso esse teste? Está suspenso esse protocolo ou ele está
em continuidade? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, o protocolo não está
suspenso. O que foi suspenso foi o ingresso de novos pacientes na pesquisa. O
protocolo não está suspenso e nós temos três pacientes em tratamento no momento, ao
contrário do que foi divulgado que só um obteve resposta, até o momento temos três
pacientes, e, dois da corte de melanoma, e um da corte de pulmão. O SR. - Mas... A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – ...Mas, sendo que a corte de pulmão, desculpe
deputado, tinha três pacientes, e um que está em tratamento. O SR. - Mas, foi divulgado
nacionalmente a imprensa que só tinha um paciente. A SRA. BERNARDETE CIOFFI –
É, mas, se o senhor pegar o próprio documento que o deputado Massafera que acabou
de falar, da Dra. Milena. 28 O SR. - Sim. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Esse
documento é de um congresso que houve no Rio onde o Dr. Paulo apresentou os
resultados da pesquisa, e, foi a Dra. Milena, e essa que orientou o consumo de
margarina, e, que fez a apresentação dos resultados, então, ela fala que os pacientes que
foram acompanhados foram 73, e, na verdade, tivemos 85 pacientes recrutados. E, ela
fala também que um paciente, isso que eu acho aviltante, isso aqui é falta de
compromisso com a verdade, ela fala que um paciente apresentou efeitos colaterais da
fosfo e aumento da transaminase, e, o aumento dela, ou seja, é um indicativo claro de
toxicididade. E, que esse paciente foi suspenso da pesquisa ainda que ele não tenha
apresentado progressão de doença, mas, ele foi afastado da pesquisa por aumento da
transaminase, ou seja, porque teoricamente a fosfo teria exercido um efeito tóxico no
fígado. E, sendo que no prontuário desse paciente está muito claro que ele teve o
aumento de transaminase, e, ele estava no protocolo FEA, mas ele teve o aumento de
transaminase por uso de anti-inflamatório. E, é impossível afirmar que esse aumento foi
em decorrência da fosfoetanolamina sendo que um anti-inflamatório por bula tem como
efeito colateral o aumento da transaminase. E, então eu acho que esse tipo de
declaração, o Dr. Paulo fala que a CPI não é fórum para se discutir ciência... O SR. - ...
Mas, com certeza, nós estamos aqui discutindo o recurso público que foi investido nas
pesquisas, e, se houve crime vamos apurar, crime de responsabilidade. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Mas, desculpe, no entanto, esse seria um fórum científicos
adequados onde ninguém discutiu nada, porque os participantes não tiveram acesso às
informações fidedignas, nenhum participante da auditoria estava lá para contrapor o que
foi falado. Então... O SR. - ... Sr. Presidente. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Fica o
dito pelo não dito. 29 O SR. - Pela ordem. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor
acabou de ler aí na revista e, dizendo que eu me recordo desta matéria, que o professor
Gilberto respondeu que teria que fazer farmacocinética. O SR. PRESIDENTE

quarta-feira, 25 de abril de 2018

Diário Oficial Poder Legislativo

São Paulo, 128 (72) – Suplemento – 13

ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não é na revista, tem o ofício dele. O SR. Perdão, tem o ofício dele. E, na revista, o Paulo Hoff diz que ele não respondeu, está
escrito. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está escrito. O SR.
- O senhor poderia me mostrar o documento que o professor Gilberto responde o ICESP
em nome de Paulo Hoff? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB –
Eu entreguei para todos os deputados... O SR. - ... Pertence aqui? Aqui tem? O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Tem o ofício do dia 11 de abril de
2017. E tem um número aqui, é só achar. O SR. - Está bom, sem a necessidade, depois
eu olho. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Aliás, eu queria só complementar, porque o
Instituto Viva a Fosfo, do qual o professor Gilberto Chierice é presidente e eu sou vicepresidente, está oficiando a “Revista Veja” a se retratar porque essa informação não
corresponde à verdade. O SR. - A última pergunta, Sr. Presidente. 30 O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, para aproveitar o
momento, está aqui presente o deputado Cezinha da Madureira, que hoje é o nosso
Presidente da Comissão de Saúde. E, eu gostaria que ele pelo menos verificasse para
nós, porque eu me recordo, Cezinha, eu gostaria que o senhor confirmasse, mas, esse
ano, não sei se foi no mês de junho, ou se foi no mês de agosto, a Comissão de Saúde
recebeu a visita do secretário da saúde, o Davi Uip. E, nesse dia, apenas eu perguntei e
questionei sobre o andamento da pesquisa da fosfo, porque ele havia mandado dispensar
o professor que estava acompanhando a fabricação na qualidade lá no laboratório, o Dr.
Salvador... A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Salvador Claro Neto. O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Salvador Claro Neto, que mandou
dispensar com declaração, eu perguntei e ele falou, “não, a pesquisa não está”... Ele
falou nessa reunião e eu acredito até que esteja gravado, a pesquisa da fosfo não está
suspensa, quem manda na pesquisa é o Dr. Paulo Hoff, todo e qualquer procedente
relativo a isso tem que ser discutido com ele, e, agora, no que me consta é que de 78
pessoas que foram analisadas, os resultados que (ininteligível). O SR. - ... Requer
também a fita para a parte dos autos, faça o favor. Posso fazer a última pergunta? Dra.
Bernadete (ininteligível) no corpo humano, e, na verdade fizeram (ininteligível)... A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... O que aconteceu? O SR. - Concluindo, com a
(ininteligível)... A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Mas, eu quero lembrar o
seguinte, 1995, quando feitos os testes do Amaral Carvalho, não dispúnhamos de uma
série de ferramentas que hoje dispomos. E então, a tendência (ininteligível) alguns
passos até do que é praticado hoje, (ininteligível) ANVISA nessa época. E quem fazia a
(ininteligível) era o Ministério da Saúde, era um departamento dentro do Ministério da
Saúde, e, não existia uma agência como existe hoje, que é a ANVISA. 31 O SR. Obrigado, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB –
Com a palavra o deputado Gileno Gomes. O SR. GILENO GOMES – PSL – Obrigado.
Eu queria parabenizar a Dra. Bernadete Cioffi, pela presença aqui e todos os deputados,
o Cezinha que está presente também, o Madalena, o Massafera, (ininteligível) Silva e o
Wellington Moura. Eu queria perguntar a doutora, mas, na avaliação e é possível
afirmar que os pacientes tomavam fosfoetanolamina sintética formulada pelo Dr.
Gilberto Chierice, aqui está escrito errado então. E, assim, a senhora falou que desde
2015 toma a fosfo, e a senhora percebeu no dia a dia durante esse tempo que mesmo...
A senhora faz quimioterapia? Radioterapia? A senhora percebeu nesse tempo que
alguns sintomas de melhora de um dia para o outro, algum momento que a senhora
toma no período de uma dose até a outra? E, outra coisa, nós sabemos que tem algumas
coisas aqui dentro do tramite, ouvimos alguns representantes de laboratórios que
estiveram participando de algumas reuniões dessa... Em relação as decisões que ia fazer,
em quantidade de pessoas, porque se vai fazer pesquisa em 21 pacientes e fazer em um

senhor para não responder, se o senhor me permitir. Porque eu não quero influenciar os
pacientes que achem que a Bernadete toma tal dose, então eu vou tomar também. O SR.
- Vamos deixar bem claro que seja um exemplo supérfluo, um número que não é o real.
Que seja seis doses, eu vou dar um exemplo, que sejam seis doses, café da manhã, esse
é um número para todos os pacientes. É isso que eu quero... A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – ... Em um mundo ideal, digamos assim, o que poderíamos fazer para
responder essa questão? E, isso está em vias de acontecer, eu preciso saber como a
fosfoetanolamina funciona primeiro em um indivíduo saudável, o que é um indivíduo
saudável? Ele aquele que tem a sua vilosidade intestinal e a sua micro vilosidade
intestinal não comprometida. Ou seja, aquela pessoa que tem uma saúde tranquila, que
não tem nenhuma doença mais séria, e que faça o uso, e que eu vejo o comportamento
da droga no intestino normal e saudável, e, depois seria importante eu fazer esse mesmo
teste em um indivíduo que tenha a sua vilosidade comprometida pela quimioterapia, e
verificar se a absorção, então um grama aqui equivale a mesma coisa que um grama
aqui, e, o indivíduo saudável absorve esse um grama, e um indivíduo com a vilosidade
intestinal comprometida absorve bem menos. E, aí a partir de então, ou estabelecer
outros métodos de administração, como, por exemplo, sublingual, e, enfim, pesquisar
até isso, que é importante, ou aumentar a partir dessa diferença de vilosidade, aumentar
a dose, ou diminuir o intervalo da administração. Então essas são perguntas que só um
teste pode responder, e o que eu estou apresentando para os senhores são hipóteses que
o teste tem que comprovar, ou, não. 34 O SR. - Quem passa a quantidade, por exemplo,
para a senhora de quantas doses a senhora tem que tomar? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Não, a dose de três cápsulas, café da manhã, almoço e jantar foi praticada na
pesquisa clínica do Hospital de Jaú. O SR. - Perfeito. A SRA. BERNARDETE CIOFFI
– Essa é a única dose... O SR. - ... Dos pacientes que tomam hoje através de ação
judicial, e, quem passa a quantidade de doses que eles tem que... A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – ... Olha, hoje todos os pacientes se valem, ao que eu acho
horrível, todos os pacientes se valem da informação da internet. Horrível. Se eu pudesse
barrar isso hoje eu barraria. O SR. - Então o advogado faz uma ação judicial, aliás, o
advogado ele diante do que a pessoa fala ele faz uma petição ao juiz e ele vai, acata
aquela petição aonde o estado tem que acatar e pagar para pegar aquele remédio.
Enfim... A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Não, hoje as liminares que estão sendo
concedidas são fornecidas as dispensas do próprio paciente. E, não existe dinheiro
público nas liminares. É o próprio paciente quem arca com os ônus. O SR. - Sra.
Bernadete, a senhora tem conhecimento se um laboratório ou uma indústria americana
que possa estar vendendo esse composto como complemento alimentar ou qualquer
coisa parecida? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Esse composto não. A
fosfoetanolamina é patenteada pela equipe do professor Gilberto não está sendo vendida
por nenhum outro laboratório a não ser a PDT Pharma. Agora, a fosfoetanolamina não é
uma substância nova, tanto que ela já compõe alguns quimioterápicos, o Caelyx, por
exemplo, que é um quimioterápico utilizado para câncer de mama, ele já contém
fosfoetanolamina em sua fórmula. Calcium EAP é uma fórmula patenteada há anos pelo
Dr. Nieper que é amplamente comercializada e como suplemento de cálcio, magnésio e
zinco. E, contém fosfoetanolamina na fórmula. E, o que eu queria dizer é o seguinte,
não basta ser quimicamente fosfoetanolamina, é preciso que seja uma fosfoetanolamina
com atividade antitumoral. E, isso não sou eu, Bernadete, quem está afirmando, mas, os
resultados apresentados pelo CIEnP, Universidade Federal de Santa Catarina, nas
pesquisas patrocinadas pelo Ministério da Saúde, onde foram ministradas duas
fosfoetanolamina em estudos paralelos com ratinhos. Uma a fosfoetanolamina
sintetizada pela Unicamp e a outra a fosfoetanolamina sintetizada pela USP. E, uma

só, eu acho que é uma pesquisa totalmente em vão, e, de uma decisão que não quer ter
um conhecimento profundo dentro desse trabalho. Porque de 21 pessoas, um paciente
para fazer um teste e usar um paciente só, eles veem que isso aí é uma situação
complicada e delicada, e, vou ser sincero, eu acho que quem tomou essa decisão é
criminosa. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, se eu esquecer de alguma das suas
perguntas, o senhor me cobre, por favor. Bom, em primeiro lugar eu faço o uso desde
2015, mas não de maneira regular, porque ainda hoje obter fosfoetanolamina é uma
maratona. E, é busca e apreensão, é ter que ir até o laboratório de Cravinhos, enfim, isso
para quem consegue. Eu, assim, como muitos pacientes na época, estava obtendo
através de ação judicial, na Universidade de São Paulo, e no decorrer do período a
Universidade de São Paulo conseguiu no STF uma autorização para fechar o
laboratório, e, ninguém tinha mais acesso, e, eu e uma quantidade enorme de pacientes
que estavam se beneficiando com o uso, fomos profundamente prejudicados. 32 E,
nessa época, inclusive por não ter mais acesso a fosfoetanolamina e não estava curada
do câncer de mama, e eu comecei a ter novamente uma progressão de doença, um
câncer de mama que já estava em um processo de remissão. Eu comecei a usar a
fosfoetanolamina e já estava fazendo o uso de cadeira de rodas por conta de metástase
nos ossos, e ela já é aprovada pelo FDA nos Estados Unidos. E, para mim o resultado
foi catastrófico. Não vem aqui ao caso, qual era a droga, mas, é uma droga aprovada, e,
que estava sendo feito o teste aqui no Brasil para a liberação do teste. E, então nesse
meio tempo eu tive altos e baixos, e, eu depois quando a droga começou a ser produzida
novamente para fins da pesquisa no laboratório de Cravinhos na PDT Farma, e, aí eu
novamente ingressei com um pedido para a obtenção da droga, e, passei a fazer o uso.
Então, é nesse meio tempo que eu tive o tratamento extremamente prejudicado. E, ainda
assim, eu consegui resultados no meu tratamento de câncer de mama, muito
importantes, mas, eu fui surpreendida por um laudo mal feito, em um exame de rotina,
assim, o paciente oncológico ele nunca recebe alta. Uma vez paciente oncológico, assim
será até morrer. Ele tem que sistematicamente estar se submetendo a avaliações e
exames, e tudo mais. Ainda que o intervalo, se o paciente estiver em remissão, esse
intervalo passa a ser uma vez a cada ano, uma vez a cada dois anos. E, a minha mãe, por
exemplo, ficou 32 anos viva com um câncer de mama e morreu de câncer de mama,
depois de 32 anos. E então nunca se pode dizer que foi curado. Uma vez paciente
oncológico, será paciente oncológico até morrer. E, nesse meio tempo, eu fui
surpreendida com um tumor de pâncreas, então foi colocado no laudo, eu fiz uma
tomografia em dezembro, e, ela não tinha nada. E, aí em março eu fiz uma nova
tomografia e aí diz que em março aquela tomografia de dezembro que dizia que não
tinha nada, tinha dado. Ou seja, esse laudo não viu o que esse médico da segunda
tomografia viu. E, lembrando que eu me trato em um centro libanês, que aliás, também
estava na época sobre a direção clínica do Dr. Paulo Hoff, e, hoje não está mais, porque
ele saiu para montar a rede (ininteligível), mas na época também estava sob a direção
clínica do Dr. Paulo Hoff. Então, é por isso que eu digo, laudo tomográfico não
significa nada se não for ratificado por pelo menos dois especialistas, e, eu acredito que
se colocarmos três especialistas para olharmos uma mesma tomografia, vamos ter três
laudos diferentes. 33 O SR. - Doutora, se o Sr. Presidente me... Eu posso fazer uma
pergunta, só em cima do que a senhora está falando, em relação particular da senhora,
em relação a quantidade de doses que a senhora toma diariamente, cada paciente tem
uma quantidade? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Desculpa, para não prejudicar os
pacientes eu gostaria de pedir permissão para não responder a sua pergunta, porque isso
pode ser tomado como sendo uma prescrição e os pacientes passarem a tomar a mesma
dose que eu achando que isso tem fundamento científico. Então, eu peço licença ao

apresentou atividade antitumoral, e, a outra não, então eu não estou afirmando nada que
não tenha base em documentação científica já oficial. O SR. - Rapidamente. O SR. Rafael. O SR. - Eu acompanhei há um bom tempo a Dra. Bernadete, que é uma
guerreira, é advogada a senhora? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, eu sou
psicóloga. O SR. - Psicóloga. Sabe que tinha um médico em Ribeirão Preto que era
vereador, e, há quase 30 anos atrás, e eu falava que ele era o melhor advogado lá da
Câmara, ele era médico, o Pedro Augusto de Azevedo Marques, filho do Corifeu de
Azevedo Marques, antigo já. Ele entendia de leis mais do que qualquer advogado, e, ele
era médico. E, aqui ela está entendendo do assunto mais do que muita gente, e, eu acho
que é difícil um médico que entenda tanto quanto ela. Mas, por que? Porque realmente
ela está vivendo e vivenciando isso aí. E, apenas uma coisa paralela que parece bobeira,
mas não é, eu fiquei mais de dois meses na cadeira de rodas, por causa de uma
inflamação uma hérnia de disco, e, que fica perto do nervo ciático. E eu não podia
dormir, não podia deitar na cama, eu tinha que sentar em uma cadeira ao lado da cama,
e botar a mão no travesseiro, porque curvando as costas... E daí eu ficava bem, e aí em
levaram um frasquinho com um remédio e eu 36 tomei, e aí uma assessora minha falou,
“nossa, esse remédio pode até funcionar, mas, é muito perigoso” e eu não vou tomar. E,
outras pessoas tomaram, e uma cunhada minha foi lá, fica na geladeira o remedinho,
“tio, posso levar para a fulana?”, “pode”, e a fulana tomou dois ou três, e nossa senhora,
melhorou muito. E outras pessoas tomaram e melhoraram. E, aí eu falei, “eu vou tomar
também”. E, sai da cadeira de rodas, eu não sei, a minha mulher fala, “foi isso aí”. Eu
não sei. Domingo eu andei muito, fomos para uma cidade, para outra, andei. Chegou
domingo de noite e eu não estava bem, e “você tem que tomar de novo”. E, aí segundafeira cedo eu tomei o remédio, mas, eu estava mal ainda e antes do almoço eu deitei e já
levantei melhor. E, hoje de madrugada eu tomei outro comprimido e vim para cá, tinha
que vir para cá andando, político não pode mostrar sua fragilidade, todo mundo aqui
sabe disso, e, aí eu tomei as três e meia ou quatro horas da madrugada. E deixei lá na
geladeira, peguei e tomei. E, aí eu conversei com o meu médico e ele disse, “olha,
existem alguns produtos aí que tem um poder anti-inflamatório muito grande, mas, você
tem que tomar cuidado, porque tem diabetes II, e, não é tão elevada, mas, pode
prejudicar”. E, daí eu falei, “pode se fazer exame em um laboratório, o senhor não pode
pedir?” e ele disse, “se eu pedir eu tenho que fazer um boletim de ocorrência para pedir,
pede você, dá um jeito de conseguir saber o que tem aí dentro”. E, então são coisas
interessantes, a fosfo, eu conversei com muita gente, e a Bernadete sabe disso, e, isso
que ela falou, e, eu vi de muita gente, e o cara falou que tomava Morfina ou outro
remédio, e parava o intestino, dava problemas. E, aí eu comecei a tomar a fosfo e parou
a dor, pararam as coisas. E, eu passei a viver com outra qualidade. E, então, nós temos
que entender ou deveríamos entender o porquê proibiram a distribuição disso aí. É igual
agora eu chegar na minha geladeira e tem um frasquinho, “vamos levar embora”. E, aí?
Como é que eu fico? Quer dizer, é lógico que eu tenho interesse em saber o que tem
dentro daquela cápsula, se ela realmente pode me prejudicar. Mas eu conheço um
sujeito que tem cinco, seis anos que ele toma, ele tem gota e toma e melhora. E lá eles
orientam, evitem bebida alcoólica, eu não evito nada, eu tomo o remédio e tomo bebida
alcóolica e não tem problema. Está com 73 anos, fico lá vivendo com essa coisinha. E a
fosfo não tinha efeito colateral, quer dizer, era uma esperança. Quer dizer, eu entendo
que a pesquisa deveria ser feita com muitos critérios e seriedade, mas, infelizmente, eu
não senti por parte de muita gente importante a vontade de pesquisar, eu entendi a
vontade de ir 37 contra, e, eu nunca garanti, eu participo de programas de rádio e que se
fala muito disso, eu nunca garanti, “olha, é a cura milagrosa”, mas, por que não
deixarmos as pessoas usarem se não tem efeito colateral? E esse que eu tomo, para mim
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dá efeito colateral, me dá dor de estômago, de vez em quando, eu falo, mas eu tomo. Eu
prefiro ter uma pequena dor de estômago que eu tomo outro remédio, do que ficar na
cadeira de rodas. Então, eu não sei, houve muita falta de vontade, e a Bernadete gente é
uma lutadora, e infelizmente, e até dá para se conversar com ela uma hora e, existem
pessoas que entram no ramo, no assunto para não dar certo e tem gente que não quer
que dê certo. E queremos que dê certo. Agora, essa CPI, vocês podem ver que eu fiquei
em silêncio, Massafera, e o Madalena, gente, vocês estão de parabéns, todo mundo.
Mas, eu que fiz o requerimento, e eu que fiz o pedido, e aí o Massafera falou assim,
“você vai para a frente, o importante é andar com boa vontade”, e eu estou sentindo isso
Massafera. Vocês estão... E, eu já esperava coisas positivas, mas, vocês estão me
surpreendendo. E, agora, a Bernadete, daqui a pouco você vai saber mais do que todo
mundo sobre esse assunto, e você vai ter que ensinar muita gente, já está ensinando. E,
eu aprendi muita coisa aqui hoje, é isso gente. Então, parabéns a todos, parabéns a
Bernadete. A senhora não fala em seu nome, e em sua defesa, está falando em nome de
muita gente que precisa realmente dessa luta, e a CPI com certeza não vai decepcionala. É isso. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Agora
o Gileno. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só para registrar aqui a presença do
Ricardo Pinheiro, Ricardinho, presidente da Câmara de Leme, e, também do Jurandir,
Buga, vereador de Capivari, obrigado pela presença. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – Muito bem. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Deputado
Massafera, parece que eu cometi a indelicadeza de não terminar de responder as suas
perguntas, e, é uma pergunta extremamente importante, e, ele me perguntou a respeito
se foi utilizada a fosfoetanolamina, não, é isso? O senhor poderia... 38 O SR. - ... Para
confirmar, e, se realmente foi na sua avaliação, e se é possível afirmar que os pacientes
tomaram a fosfo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom... O SR. - ... Poderia
complementar a sua pergunta, pela ordem, Gileninho, poderia interferir um pouquinho?
Poderia, Bernadete? Eu acho que vou somar bastante. As cápsulas usadas nos testes,
elas foram auditadas ou analisadas pela equipe de auditores? Complementando e
parabenizando ao Gileno pela pergunta. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Existem
regras de qualidade e são normatizadas, e, o conjunto de normas ISO é um exemplo de
metodologia de aferição de qualidade. E, uma das regras de qualidade é se coletar
sistematicamente amostras aleatórias de um determinado produto, e, analisar aquela
amostra aleatória, isso é uma regra de qualidade... O SR. - ... E isso foi feito? Óbvio. A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não foi feito deputado. O SR. - Como? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Não foi feito. O SR. - E foi solicitado pelos auditores? A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não só foi solicitado, e como pela norma essa mostra
aleatória, ou seja, Dr. Geferson Vaz é auditor público, e nomeado pelo estado, ele pode
até corroborar mais detalhadamente sobre isso. E, amostra aleatória não é uma coisa que
eu já avise de antemão, “olhe, tal dia eu vou na sua casa, e verificar se você não tem
nenhum produto roubado, digamos assim”, ora, se eu sou um interceptador de produtos
roubados e sei que tal dia a polícia vai na minha casa verificar se eu não tenho nenhum
produto que deve ser interceptado, roubado da minha casa, eu 39 vou ficar esperando a
polícia chegar? Não, obviamente que eu vou me dar, vou limpar a minha casa de
produtos roubados, porque eu sei que a polícia vai fazer uma batida. Isso é óbvio, então,
as amostras quando são avaliadas, elas são pegas aleatoriamente e de maneira
surpreendente, ou seja, você não avisa o ladrão que você está indo pegá-lo, você pega o
ladrão e você fala, “você está preso”. E é isso que em princípio é essa regra de
qualidade, e a mostra aleatória e não se avisa quando e nem onde, e nem como, e se
coleta e se manda para a análise. E, por duas vezes, eu e o Dr. Gilberto, Dr. Guilherme
Rossini solicitamos a mostra dos produtos. O SR. - Verbalmente ou por escrito? A SRA.

ou uma série de reações que fazem a síntese e aí sim você tem um produto que se chama
fosfoetanolamina sintética e que o organismo também produz e aceita. E, o suplemento
alimentar que a fosfo, você tem à vontade, e a amina, que se mistura, e, você tem um
suplemento alimentar que apenas e serve como alimento, e não é a síntese, não funciona
no organismo como a síntese que vai atuar no metabolismo com o medicamento. E, a
explicação mais bonita que eu recebi é o seguinte, temos um 42 elemento químico
chamado de carbono, ele na natureza vira, se você pega um pedaço de madeira, uma
árvore, queima, e ele vira carvão. E o carvão é carbono puro, mas, ele é preto, ele
queima, tem energia e uma estrutura física lamelar. E, lá no meio da terra, a cinco mil
graus de temperatura, que temos magnas efervescentes, o carbono submetido e alta
pressão e alta temperatura vira diamante, e, ele quando aflora a terra, ele é branco, tem
uma estrutura cristalina espacial, e, ele é duro, é brilhante e tem valor, então de um lado
o carvão é carbono puro, e com certo valor. E, do outro lado, diamante é carbono puro,
mas, que passou por pressões de temperaturas e é um elemento diferente, então
podemos dizer que a fosfoetanolamina vendida como medicamento, e é um carvão, e,
que a fosfoetanolamina sintética é um diamante, e, essa é a diferença para que
entendamos bem e, pessoal que foi para os Estados Unidos, que está envazando e
vendendo a fosfoetanolamina, não é a mesma coisa. E, só para concluir deputado, eu
queria esclarecer o seguinte, e, todas as pessoas que por medida judicial conseguiram
com uma liminar, em regra receberam de alguma pessoa que conhece o assunto assim, e
eu tenho 100 quilos, se eu fosse testar, aliás, eu testei, seis meses eu tomei. Seria uma
dosagem de três pílulas por dia, uma de manhã, no almoço e outra à noite. E, se eu fosse
uma pessoa de 70 quilos, como o Gileno, 60 ou 70, eu tomaria no máximo duas pílulas
por dia, uma de manhã e outra no almoço. Então, a priori você faz isso, e, depois através
de outros testes vai se determinar a dosagem correta. Veja, vamos falar em teor
alcóolico, se você um licor. O SR. - É que mais em cima da tese que eu estava... Em
qual tese clínica que o médico está elaborando... O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – ... Chama-se farmacocinética. E é o teste alcóolico, se você
tomar um licor você tem uma dosagem baixa de álcool. Se você tomar uma cerveja,
aumenta um pouco, se você tomar duas cervejas aumenta mais ainda. Na hora que você
faz o teste no bafômetro, talvez aquela pequena dosagem de álcool do licor seja
suficiente para dizer que você estava com o teor acima do limite. Então se eu tomar três
pílulas ou duas, e, preciso fazer o teste de farmacocinética para ver a dosagem do
material que fica no meu sangue. E então, por isso que se fala, 43 deveriam ter feito os
testes de farmacocinética, e, recomendados em abril, só estão contratados agora em
outubro. E é exatamente isso, bom... O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. - Uma
questão rapidamente, V. Exa. mesmo, o objetivo dessa CPI é apurar o dinheiro gasto e
envolvidos nos testes, é isso? O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB
– O resultado da aplicação do recurso público nesses testes. E se ele cumprir o
protocolo. O SR. - Está ótimo. E aí só a última pergunta para a Dra. Bernadete, qualquer
laboratório particular, se quiser fazer esse teste, ele pode fazer ou precisa de autorização
para fazer o teste do governo e quanto que custa mais ou menos uma pesquisa dessa. A
SRA. BERNARDETE CIOFFI – Se o senhor se refere a pesquisa a clínica, qualquer
instituição credenciada cientificamente que tiver interesse e recursos pode fazer. O SR. E qual seria esse recurso mais ou menos? 40 milhões como disse aqui? A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Olha, 40 milhões seria um recurso para avaliar até o que
chamamos de fase três, que é o processo já de drogas aprovadas, e, que se perpetua,
digamos assim, por muitos... Por uso de milhares de pacientes no mundo. E, seria um
valor mais do que suficiente. Mas, as pesquisas na verdade, com fosfoetanolamina nem
começaram, não podemos considerar nem... Na verdade, tudo que temos é assim, o que

BERNARDETE CIOFFI – Na primeira vez nós citamos verbalmente, e o Dr. Paulo
Hoff, olha, eu não vou abrir uma embalagem para te fornecer, eu não tenho como fazer
isso. O SR. - Que critério ou por que não disso? Eu não entendo, não consigo visualizar.
Não consigo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O senhor tem que perguntar para ele.
O SR. - Suspensão, suspeito. Alguma coisa suspeita? A SRA. BERNARDETE CIOFFI
– O porquê não o senhor tem que perguntar para ele. E ele simplesmente não forneceu.
O SR. - É um absurdo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Então, nós requisitamos... O
SR. - ... Um não, muitos absurdos e eu tenho medo disso. Muito medo. A SRA.
BERNARDETE CIOFFI – Nós requisitamos por ofício. O SR. - Temerário mesmo. 40
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – No que requisitamos por ofício já sabíamos que
essa coleta era uma prova contaminada que não ia dar em nada e já, na verdade assim,
como fomos... Nos foi solicitado que fizesse por ofício para não dizer que não
atendemos essa solicitação, porque recentemente ele foi na revista dizer que ele
perguntou para o Dr. Gilberto qual seria a dose que o professor Gilberto não respondeu
e ele ainda trata de uma maneira jocosa a pesquisa científica no país, o que me deixou
bastante triste. E, então para não dizer que não fizemos, para dizer, “os auditores não
cooperaram”, nós fizemos o ofício, mas, já sabendo que essa prova estaria
completamente contaminada. O SR. - Mas, mesmo assim ele entregou através do ofício?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não. O SR. - Não? A SRA. BERNARDETE
CIOFFI – Não. Ele mandou pedir para o Dr. Davi Uip, e aí desistimos, porque chega. A
amostra aleatória já não existia mais, então para que? Então, eu não sei responder para o
senhor, aliás, uma das vezes que pedimos, foi dito assim, “você não conseguiria na PDT
essa amostra”, e eu fui muito clara, desculpem, eu não fui para o teste clínico do ICESP
para fazer amigos, eu fui para auditar. E, independente de quem gostasse ou deixasse de
gostar dos métodos de auditoria. E, eu respondi o seguinte, “olha, eu não estou
preocupada com o que sai da PDT”, isso eu sei que o que sai de lá, até porque quem
fabrica é o Dr. Salvador Claro Neto, e, ele é um dos donos da patente, e eu sei a
qualidade do trabalho dele. E, eu não estou me preocupando com o que saí da PDT, eu
quero saber o que chega na boca do paciente e pesquisa. E eu acho que fui bem clara, eu
quero saber se do momento em que saí da PDT ao momento em que chega na mão do
paciente, se isso sofreu alguma adulteração. Ora, porque foi feito na FURP não é
passível de ser adulterado? Desculpem, isso não tem nada de metodologia científica,
isso não tem nada de padrão de qualidade. Eu 41 não estava lá para confiar e nem
acreditar, mas, eu estava lá para exercer o papel de auditora. E, no meu papel eu tinha
obrigação de coletar amostras para análise e não coletei porque não me foi permitido. O
SR. - Isso é temerário, Sr. Presidente. Eu gostaria que constasse em Ata. Temerário. O
SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Aliás, esclarecer melhor que
o controle de produção no laboratório do PDT era feito pelo professor Salvador. E, a
partir daí era envazado e levado... O SR. - ... Envazado na Furp, levado a granel até a
Furp. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Levado a granel e
posto em um saco e levado a Furp para envazar nas cápsulas. E, esse trabalho então já
estamos requisitando. O SR. - Hoje eu fiz... O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB – ... A aprovação da PDT para ver como era transportado, e
depois também o técnico da Furp para que ele diga qual era o critério e qual era a
segurança no envasamento e o transporte da Furp até o ICESP. E eu queria só antes de
encerrar, só para esclarecer um pouquinho mais, Gileno, a sua pergunta e do próprio
Rafael Silva. Dizer o seguinte, organismo nosso através de metabolismos que produz a
fosfoetanolamina, produz o organismo. Passa por transformações químicas e
metabólicas, e, isso aí em laboratórios somente se faz através de uma síntese química. E,
nela você mistura a fosfo, a amina e o álcool, mas passa por um sistema de aquecimento

eu sei hoje sobre fosfo cientificamente falando? Eu sei que ela é uma substância
endógena, como foi muito bem colocado aqui pelo deputado Massafera. Ou seja, o meu
próprio corpo produz e assim, como meu corpo produz insulina, e, mas, que em algum
momento o meu mecanismo de produção interna de insulina pode falhar e eu posso ficar
diabética. E o meu mecanismo produtor de fosfoetanolamina pode falhar, e, aí eu abro
espaço para algumas doenças oportunistas, como, por exemplo, o câncer. 44 E se ela é
endógena e eu estou com câncer, obviamente que a minha produção endógena não está
sendo suficiente. E, isso nós já sabemos que a atividade da fosfo é de dose dependentes,
ou seja, se a minha produção endógena não está sendo o suficiente, o câncer se instalou,
e, se eu quisesse um resultado de ineficácia, eu por raciocínio lógico iria ministrar uma
sub dose. Por que? Se qualquer dose faz efeito, eu não preciso nem dar a
fosfoetanolamina, o próprio corpo produz, e, obviamente que existe uma dependência
de dose para que eu tenha uma eficácia. E, de inúmeras formas eu posso maquiar essa
dependência. A dose utilizada, isso eu ouvi várias vezes o Dr. Paulo Hoff falando, e, “eu
estou muito tranquilo com relação a isso, porque as cápsulas que foram coletadas na
USP, nem todas tinham meio grama, e as da FURP, comprovadamente tem meio
grama”, mas, comprovadamente para ele, porque para mim não foi comprovado nada.
E, uma vez que eu não tive acesso eu não pude avaliar, e, então se eu quisesse, por
exemplo, obter um resultado negativo para essa pesquisa, a primeira coisa que eu faria
seria providenciar uma sub dose. Porque isso eu já sei e eu não preciso de teste, eu já sei
que em baixas doses ela não é eficaz, e, isso já se tem pesquisas no Ministério da Saúde
demonstrando, eu tenho a fosfoetanolamina endógena que não funcionou e por isso que
esse paciente está com câncer, e, não existe nenhuma dúvida na comunidade científica
de que a fosfo endógena ela é combatente do crescimento moral. E, infelizmente, ao que
tudo indica, e não é só ao que tudo indica, eu tenho que admitir que eu conversei
informalmente com uma das médicas participantes da pesquisa que me disse que a
pesquisa realmente foi realmente feita para provar que a fosfo não funciona. E, não para
verificar se ela tem ou não atividade. E, isso... O SR. - ... Poderia repetir isso, Dra.
Bernadete? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu acredito pelos fatos, que a pesquisa
não foi feita para verificar a eficácia da fosfoetanolamina, mas, para demonstrar que ela
é ineficaz. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Essa CPI já tem os valores que foram
investidos pelo governo estadual até o prezado momento nessa pesquisa? 45 O SR. - Eu
poderia responder. Eu fiz um questionário para o ICESP, e, até o momento eles
gastaram 600 mil reais nessa pesquisa. E responderam em ofício para mim. O SR. - O
que foi gasto. O SR. - Até hoje foram 600 mil reais. O SR. - Foi então o que foi
investido. O SR. - Exatamente o dinheiro público investido em fosfoetanolamina. O SR.
- Eu poderia fazer uma pergunta? Dona Bernadete, eu tenho um amigo meu, parente até,
que é gerente de uma empresa do ramo, eu não vou entrar em detalhes, e, ele me falou
que existe um tratamento é nível ouro ou classe ouro, eu não sei, e, que chegam a custar
700 mil reais, é um tratamento ministrado em três meses, e, depois o setor volta em
alguns anos e o tratamento, e, disse que é altamente eficiente, e, não para todos os casos,
mas, para muitos casos, de 700, 750 mil reais, a senhora tem o conhecimento disso? Um
tratamento para o câncer tão caro? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Então,
infelizmente eu tenho conhecimento pelos piores motivos possíveis dado ao meu grande
envolvimento com pacientes oncológicos, e, o câncer é uma doença bem democrática,
ela não escolhe tamanho de bolso, patrimônio líquido, raça, credo, ela atinge
indistintamente todas as pessoas, e, nesse meio existem pessoas de poder aquisitivo
muito alto. E, que tem acesso a todos os tratamentos disponíveis e de primeira linha. Eu
mesma admito que eu tive acesso ao que existe disponível e não tive acesso ao
imunoterápico porque no meu tipo de tumor não existe ainda imunoterápico liberado, e,
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eu fiz parte de uma pesquisa de um que não demonstrou eficácia, mas, eu tive acesso a
inúmeros pacientes com poder aquisitivo para fazerem o uso de tratamentos na faixa de
400 mil reais, alguns patrocinados por convênios de alta e primeira linha, e, outros, as
dispensas próprias. 46 O SR. - Ou seja, é o preço de um tratamento a curto prazo o valor
que eles gastaram em toda essa pesquisa. A SRA. BERNARDETE CIOFFI –
Infelizmente, os casos que eu tive acesso, todos resultaram em óbito do paciente. O SR.
- Então, apesar do preço elevadíssimo, não sei, eu acho que essa CPI vai fazer muita
gente pensar, e, no Brasil hoje você tem que começar a pensar com medo. Porque o
medo ele faz até o psicopata ter um comportamento mais de acordo com a sociedade. O
medo. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Inclusive, deputado, esse teste que eu fiz
parte, dessa substância que já é aprovada nos Estados Unidos, hoje, essa substância e
aqui no Brasil ela não pode ser adquirida ainda porque ainda não recebeu autorização da
ANVISA, mas, um paciente que adquire esse medicamento nos Estados Unidos, ele
paga 40 mil dólares em uma embalagem com 21 comprimidos. O SR. - Embalagem
com 21 comprimidos. O SR. - 40 mil dólares. Imagine se a fosfoetanolamina fosse
vendida para um laboratório multinacional quanto que custaria uma cápsula, que hoje
custa em torno de três ou quatro reais de custo. Isso é um absurdo. O SR. - Pela ordem.
O SR. – Eu não tenho nada a ver, quem manda aqui não sou eu. Mas eu acho que os
esclarecimentos foram maravilhosos. Eu achei, de minha parte eu mais ouvi, eu quase
só ouvi, e quando eu falei, não falei nada. Falei apenas coisas pessoais, e, porque na
realidade o que tinha que ser dito, foi dito pelo Massafera, pelo Madalena, pela
Bernadete e por mais alguns deputados. E, eu mais ouvi. O SR. PRESIDENTE
ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a palavra, o deputado Gileno Gomes. 47 O
SR. GILENO GOMES – PSL – Sr. Presidente, temos várias pessoas que vão vir aqui
para serem ouvidas, e vamos descobrindo realmente os valores, se for 40 milhões
mesmo, o Madalena falou que são 600, e, sabemos que muitas vezes não se tem o
interesse. O SR. - 600 mil reais. O SR. GILENO GOMES – PSL – 600. Eu acho que
600 mil reais até momento foram gastos. O SR. - Não pagava o estacionamento e nem o
lanche nem nada. Eu acho que deve ser isso mesmo, mas, devagarzinho nós vamos
descobrindo esses valores, certo? E percebemos que esses grandes laboratórios não têm
interesse nessa pesquisa. E, então vamos continuar trabalhando. O SR. - Pela ordem, Sr.
Presidente, considerações finais. Eu gostaria de saber se há disponibilidade de a senhora
comparecer novamente aqui se for requisitado? Com certeza, não é? Mas, eu tenho que
fazer essa pergunta. A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Se Deus me permitir, eu estarei
à disposição dessa CPI. O SR. - E, se Deus quiser vai, com certeza. Queria parabenizar
ao deputado Rafael Silva, porque nada disso seria possível se não fosse a propositura
dele, e, V. Exa. deputado Rafael Silva, eu gostaria de agradecer ao governador de São
Paulo pela presteza, atenção, e, ele foi muito solicito quando estivemos com ele, eu, o
Massafera, me recordo disso, em várias reuniões, e, em viabilizar o recurso, que,
estamos apurando aqui e se foi investido com responsabilidade, se foi investido com
imparcialidade e transparência. E, se houve erro, esse erro vamos apontar, vamos apurar
e incriminar quem tiver que ser incriminado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 48 O SR.
PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Márcio. Bom, eu agradeço a
presença de todos, principalmente aqueles que ficaram até o fim escutando a Bernadete
Cioffi, que eu acho que foi muito esclarecedora a sua presença aqui, é o nosso primeiro
passo para ouvirmos outras pessoas, ao deputado Gileno, Rafael Silva, o Wellington
Moura, o Dr. Feliciano, cumprimentar e agradecemos a sua presença, ao deputado
Ricardo Madalena, Márcio Camargo e os que já deixaram, mas que participaram, o
Cássio Navarro, agradecer a presença de todos e vamos dar por encerrada essa reunião,
dizendo que a próxima reunião ficará convocada também para a semana que vem, na
terça-feira, às 14 horas e 30 minutos.

Quinta Reunião – 22.11.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Boa tarde a todos.
Havendo número regimental de parlamentares, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam
o Estado a não realizar as pesquisas para liberação da substância fosfoetanolamina
sintética, produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Quero agradecer a
presença da deputada Marcia Lia e dos deputados Cássio Navarro, Wellington Moura,
Gileno Gomes e Ricardo Madalena. Solicito ao secretário da Comissão que faça a
leitura da Ata da reunião anterior. O SR. - Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não? O SR. - Peço a dispensa da leitura da
Ata. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental. Fica
dispensada a leitura da Ata, e aprovada. Todos já receberam cópias. A presente reunião
tem a finalidade de proceder com a oitiva do convocado, o professor e Dr. Durvanei
Augusto Maria, convocado para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI.
Solicito ao depoente que tome assento a Mesa para iniciarmos a oitiva. Eu peço ao
professor e Dr. Durvanei Augusto Maria, que leia e assine o termo de compromisso do
nosso depoente. O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu, Durvanei Augusto
Maria, infraassinado RG 15833840, exercendo cargo de pesquisador científico no
Instituto Butantan, fui convocado para comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do
Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002. Declaro que fui
advertido a dizer 2 a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no Art. 4, inciso
segundo, da lei federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 22 de novembro de
2017. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço sua
presença aqui, Dr. Durvanei. Rapidamente queria ler seu currículo. O senhor possui
mestrado em imunologia pela Universidade de São Paulo em 1998; doutorado em
imunologia pela Universidade de São Paulo em 2002; e doutorado pela Universidade de
Paris. Atualmente é pesquisador científico seis do Laboratório de Bioquímica e
Biofísica do Instituto Butantan. Tem experiência na área de imunologia, biologia celular
e farmacologia, com ênfase em imunologia de tumores. Atua principalmente nos
seguintes temas; carcinogênese química, marcadores tumorais, alterações celulares e
ultra estruturais, respostas inflamatórias, toxinas animais e metaloproteases, inibidoras
de crescimento em metastização de tumores animais e humanos, melanomas,
marcadores tumorais, células-tronco mesenquimais e indiferenciadas, triagem e
farmacologia experimental. É um currículo extenso. Apenas gostaria de esclarecer ao
senhor que do ponto de vista legal, nossa CPI, instaurada a pedido do deputado Rafael
Silva, tem a finalidade de apurar se os recursos investidos pelo Estado na pesquisa
realizada pelo Icesp, da qual o senhor foi auditor externo, se esses recursos foram
aplicados obedecendo o protocolo feito. Protocolo esse, que foi aprovado junto a
entidade médica do Conselho de Ética Médico e também pela Anvisa. Esse protocolo
tinha um roteiro a ser cumprido. Minha pergunta, o senhor como auditor que
acompanhou - e depois o senhor ficará à disposição dos demais membros, é o seguinte.
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Durante o seu acompanhamento das pesquisas nas reuniões, o protocolo foi cumprido?
Ele foi obedecido ou deixado de lado? Segunda pergunta, se nas auditorias, por ventura
de alguma não conformidade que o senhor tenha apontado, ela foi atendida ou não? E a
terceira pergunta que eu gostaria de fazer é que inicialmente nós tivemos conhecimento
que seriam pesquisados dez tipos de tumores e células cancerígenas. Para cada tipo a ser
pesquisado, haveria 21 pacientes escolhidos. Ou seja, deveria haver 210 pessoas
pesquisadas. Nós tivemos relatórios conclusivos de que foram testados um número em
torno de 70 e poucas pessoas, e examinados de cinco a seis tipos de tumores. No fim a
informação é de que as pesquisas não levaram a resultado nenhum. Não se comprovou a
eficiência do medicamento. 3 Nossa obrigação é saber se esses recursos foram
corretamente utilizados ou não. E também fica uma outra pergunta. Nós tivemos
informações e declarações no auditório, por um deputado médico, de que o Estado
gastou mais de 40 milhões de reais nessa pesquisa. Eu gostaria de saber se o senhor tem
conhecimento disso, e se acompanhou algum tipo, ou se foi apresentado algum relatório
sobre isso. Obrigado. O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Boa tarde a todos. Vou
fazer uma explanação geral para termos uma compreensão de como foram feitos esses
testes. Primeiro, se há conformidades no atendimento do protocolo... Quando os
auditores participaram da primeira reunião para apresentação do protocolo clínico, ele já
havia sido aprovado em reuniões anteriores. Então a partir do momento que os auditores
participaram das avaliações dos prontuários dos pacientes, todo o desenho e
delineamento experimental e clínico já havia sido estabelecido. A função dos auditores
naquele momento foi a avaliação dos protocolos perante um protocolo já préestabelecido pela instituição. Nenhum dos auditores teve participação efetiva, nem na
elaboração e nem nas discussões referentes a de que forma deveria ser conduzida a
pesquisa clínica. Em relação aos recursos que foram alocados para esse estudo,
desconheço os valores. Nossas funções como auditores, cada um na sua área de
expertise, era colher informações para o entendimento do comportamento de um novo
composto - que ainda não é um medicamento, é um estudo experimental - que poderia
contribuir para a melhora dos pacientes que deveriam ser atendidos naquele protocolo.
Em relação ao desenho experimental, existia sim um estudo de dez tipos de tumores;
cada um contemplaria 21 pacientes. Por que 21? Porque um paciente de cada grupo já
tinha sido utilizado nos testes de segurança, do safety da droga, nos estudos de fase um,
que representa a avaliação da toxidade aguda da droga. Se a droga administrada
agudamente, poderia trazer alguns efeitos do comportamento de toxidade,
principalmente sobre as funções hepáticas, renais ou outras que poderiam levar a outras
comorbidades a esses pacientes. Em relação a triagem dos pacientes, nenhum dos
auditores pôde interferir ou participou na eleição desses pacientes para esse estudo. Se
ocorreram improbidades em relação aos recursos, para mim foi uma grande surpresa
saber que o Estado já alocou 40 milhões para essa pesquisa. Eu acho que se houve o
gasto desse recurso, foi gasto para a síntese do composto. Os pacientes que já foram
recrutados pelo Icesp já são atendidos 4 pelo hospital. Não há nenhum custo adicional
nos exames que esses pacientes realizaram, porque já fazem parte do estudo. O
delineamento experimental dessa pesquisa é um estudo resumido em que há um valor de
medida, que se chama Recist, que é a diminuição do volume tumoral nos exames de
imagem. É esse o critério de avaliação. Há uma redução percentual nesse volume, e os
pacientes têm como resultado malsucedido, bem-sucedido ou inconclusivo. Foram esses
os critérios de avaliação. Agora se esses recursos existiram e foram alocados para o
Icesp, eu não tenho informação e competência para julgar se foi gasto adequadamente
ou não. Eu sei que os pacientes que foram utilizados nesse estudo já estavam sendo
atendidos rotineiramente por todas as clínicas oncológicas que existem na unidade
Icesp. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria comunicar
que também recebemos a presença do membro desta Comissão, o deputado Márcio
Camargo. Não entendi bem a questão da amostragem, seriam feitos dez tipos? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Dez tipos de tumores. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - 21 pessoas por tipo? O SR. DURVANEI
AUGUSTO MARIA - 21 pessoas por cada grupo de tumor, um total de 210 pacientes.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E essas 21 pessoas seriam
distribuídas dentro de um critério de amostragem estatística, em que você tem um
paciente inicial, um paciente em andamento, um paciente dito terminal, outro que
usamos somente como teste placebo. Enfim, teria de quatro a cinco tipos de pacientes
diferentes nessa amostragem de 21 pessoas por tipo em pesquisa. A informação que
temos é que só foram utilizados pacientes paliativos. Pacientes compassivos, o ministro
da Saúde me ensinou que são aqueles que temos compaixão. Ao invés de chamarmos de
terminais, são chamados de compassivos. E paliativo também é outro nome que se dá
aos pacientes compassivos. Então de 5 qualquer maneira, a informação que temos é que
foram utilizados somente pacientes paliativos. O senhor poderia me confirmar isso? O
SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Vou esclarecer mais uma vez. A escolha dos
tipos de tumores, as condições que os pacientes foram atendidos já foram prédeterminadas no momento que os auditores iniciaram o estudo da pesquisa clínica.
Então se eles eram compassivos, paliativos e do início do tratamento ou não, isso não
foi um critério que pudéssemos interceder. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Eu entendi, mas queria saber o seguinte. Mesmo não podendo
interceder no critério de escolha, você teve conhecimento do tipo de escolha desses
pacientes, ou não? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Nós não tivemos nenhum
conhecimento sobre quais eram os critérios utilizados nessa escolha, bem como quais
eram os pacientes que foram selecionados ou tiveram uma triagem. Só quero esclarecer
uma coisa. O termo placebo nesse estudo, na pesquisa clínica, não existe. Nós temos
hoje pacientes que fazem o tratamento convencional - seja quimio, radioterapêutico,
associado ou imunoterapêutico. Quando é introduzida uma nova droga na pesquisa, é
um paciente que já passou por outras fases de tratamento convencionais, e por
infelicidade eles têm um insucesso no tipo de resposta ao tratamento. Esse tipo de baixa
resposta é induzido pelo próprio tratamento quimio, radioterapêutico ou associação
deles. Ele se torna paliativo porque não tem mais nenhuma alternativa da terapêutica
convencional para que possa ser tratado. Essa é a condição do termo paliativo ou
compassivo. Placebo não existe na pesquisa química, nesse grupo de pacientes. Eles são
comparados, se há, ou com outras drogas de classe farmacológica, ou com tratamentos
quimioterápicos ou radioterápicos convencionais. Se um paciente já usou a
quimioterapia com uma droga X, ele não teve sucesso, e entra uma droga experimental
como a fosfoetanolamina, é comparado o grau de sucesso - quer ele da qualidade de
vida ou da redução do crescimento do tumor ou formação me metástase. São esses os
critérios básicos na pesquisa clínica. 6 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Então agora passo a palavra ao deputado Ricardo Madalena. O
SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar todos os pares que aqui estão, e o
Dr. Durvanei. Vou ser bem objetivo a respeito da fosfoetanolamina. É uma substância
que induz a morte de células cancerígenas e inibe a metástase. O senhor comprovou isso
em suas pesquisas, com experiências em animais? O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Quero só colocar um ponto de início para responder essa pergunta, que é
muito simples. Do ponto de vista da resposta é muito simples, mas ela contém inúmeras
informações que vêm do estudo que já desenvolvo no laboratório há alguns anos. Eu
comecei trabalhando com screening de drogas quimioterápicas ou novas formulações
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farmacêuticas em 1984. Então falar da fosfoetanolamina é falar de um composto, um
fosfolipídio que faz parte de diversas estruturas celulares. Todas as membranas celulares
têm fosfolipídios. O teor desse fosfolipídio é que caracteriza um tipo celular. As funções
desse fosfolipídio fazem parte da estrutura da célula - então suponhamos que seja um
edifício, ele é concreto, ou tijolo, ou a estrutura da parede, a pintura. Ela faz parte das
estruturas celulares, quer elas das membranas celulares que comunicam o meio externo,
quer fosfolipídios de estruturas de organelas. Mitocôndria tem, os retículos
endoplasmáticos têm e muito, e algumas outras organelas citoplasmáticas. As funções
desses fosfolipídios sinalizam, são estruturas sinalizadoras, porque se mobilizam na
membrana celular e se movem de um lado para o outro da membrana, e fazem caminhos
internos na célula. A resposta interna da célula é induzir apoptose. É induzir
mecanismos de sinalização onde há participação de outras moléculas do tipo proteicas,
que induzem a apoptose. É uma apoptose dependente da atividade mitocondrial. As
proteínas que são liberadas por esse processo são dependentes da via intrínseca da
apoptose. Portanto, a molécula é internalizada e degradada, e a mitocôndria é a estrutura
alvo. Uma vez ativada a mitocôndria, ela libera os fatores e a célula entra em apoptose.
O produto dessa apoptose é um fosfolipídio de membrana chamado fosfatidilserina. Ele
é semelhante ao fator VIII de von Willebrand da coagulação, e é capaz de formar uma
estrutura chamada corpo apoptótico. Ele é fagocitado ou internalizado por outras
células, que ativam a resposta imunológica. 7 Então seria uma maneira pela qual a
célula, ao ser tratada por esse fosfolipídio, poderia morrer. A célula responderia a esses
fatores liberando proteínas que controlam a via apoptótica. Então para que isso ocorra
há necessidade da fosforilação mitocondrial, onde há liberação de uma molécula
importantíssima e inicial desse processo, chamada de citocromo c. Uma vez liberada, a
cascata ou eventos subsequentes da apoptose são finalizados e a célula expõe um
fosfolipídio na membrana, que sinaliza para que as células imunológicas possam ser
ativadas. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então na sua opinião, a
fosfoetanolamina tem um significado muito grande e deve ser pesquisado, para que no
futuro ela se torne um remédio? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu tenho
certeza absoluta que muito estudo deve ser aplicado para que possamos entender como
esse fosfolipídio pode impedir a proliferação das células tumorais. Então tem dois
efeitos; primeiro é proliferativo, de multiplicação - um gera dois, dois gera quatro, oito
gera 16, numa escala logarítmica ela pode impedir essa fase de crescimento; ou ela pode
impedir com que a célula passe de um compartimento para outro. Ou seja, ela sai de um
tumor primário para um sítio secundário formando o que chamamos de metástase. Então
a fosfoetanolamina, como outros fosfolipídios, na sinalização que faz, além da apoptose,
também controla sinalização das moléculas envolvidas na mobilidade celular. Ela
controla o sítio esqueleto. Então uma vez polarizado esse sítio esqueleto, as células têm
capacidade de se mover. Uma vez a habilidade de locomoção, ela se locomove e vai
parar outros sítios secundários. Ela sai da mama e vai para o linfonodo, desse para o
osso, e desse para o pulmão, e assim sucessivamente. Eu só quero colocar uma coisa
importante dos meus trabalhos. Todos os trabalhos que publiquei têm uma dose, uma
concentração. Sabemos que para a mama funciona numa concentração, para carcinoma
renal funciona em outra concentração. Atualmente estamos estudando glioblastomas, e
sabemos que a concentração é outra. Temos uma faixa de resposta para o tipo de tumor,
para a qualidade ou medida de resposta biológica que o tumor terá. Entrei na auditoria
da pesquisa clínica no sentido de não ver o prontuário. Eu fui em três ou quatro
auditorias, e assim, eu tenho muita coisa para fazer no laboratório além de ficar vendo
arquivo médico. Então abrir um prontuário e transcrever o que está 8 escrito para um
papel, eu particularmente acho desgastante. A auditoria, do meu ponto de vista, é mais

queria comunicar a presença do membro desta Comissão, deputado Rafael Silva, autor
da CPI. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar o deputado Rafael e
parabeniza-lo por ter proposto esta CPI tão importante na Casa. Dando continuidade, 10
Dr. Durvanei, o senhor não acha que seria primordial ter feito farmacocinética, antes de
qualquer atitude, pois se tratava de vidas humanas? O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Esse foi o primeiro ponto que todos os auditores, de forma unânime,
questionaram. Quais os dados obtidos na fase um? Ele não tem efeitos tóxicos em tais
indivíduos e pacientes, mas traduziram o que do ponto de vista farmacocinético? Qual é
a concentração plasmática? Há compartimentalização da droga? Qual é a via de
excreção? Qual é o tempo de permanência da vida média da droga na circulação? Então
nenhuma dessas informações, que teoricamente deveriam ser obtidas no teste de fase
um, foram definidas. Quem definiu o protocolo clínico também definiu a ausência da
execução desses resultados. Como não fomos comunicados que não haveriam essas
determinações, qual a participação dos auditores na pesquisa clínica? Avaliação de
protocolos. Mas não sabemos se os indivíduos que têm câncer no cólon, têm uma
resposta diferenciada daqueles que têm um tumor hepático, dos que têm tumor de mama
ou no pulmão. Então cada órgão tem uma funcionalidade. Do ponto de vista de
biodistribuição, os acometimentos dos indivíduos que têm câncer levam às
modificações metabólicas e funcionais de diversos órgãos. Portanto, um teste
farmacocinético deveria ser a base para definição de toda a pesquisa clínica nas fases
subsequentes. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado. Eu retorno mais tarde
com mais perguntas. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só
para aproveitar esse mesmo assunto, queria perguntar ao senhor se tem conhecimento de
que agora, no mês de outubro, o Icesp - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
abriu uma licitação pública para contratar laboratórios especializados em pesquisas de
farmacocinética para continuidade desses testes. O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Da mesma forma que desconheço a utilização de recursos públicos para a
execução do teste clínico, também desconheço a licitação de indústrias ou laboratórios
para determinação desses fosfolipídios ou da fosfoetanolamina na circulação desses
pacientes. Eu sei de uma coisa, que todo material 11 que foi coletado do estudo de fase
um foi armazenado no biobanco do Icesp, com a finalidade suposta de outros estudos.
Quais são eu não sei. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, quando foi
instituída a CPI? Foi antes ou depois dessa licitação? É uma informação muito
importante. Acreditam que só licitaram após a abertura da CPI. Acredito eu, falo com
um pouco de convicção. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB Pela pauta sequencial, nós podemos ter apenas cinco CPIs em andamento. Então essa
devia ser a 15ª ou 16ª na escala de chamamento. Ela foi chamada em meados de
setembro, e foi constituída no fim de setembro e início de outubro. Nosso prazo é de
180 dias e está valendo desde o início de outubro. A licitação foi efetuada, com certeza,
depois da instalação da CPI. Agora passo a palavra para nossa nobre deputada Márcia
Lia. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Primeiro, obrigada doutor por estar aqui respondendo
nossas questões. Eu prestei atenção nas suas respostas e espero não estar equivocada.
Mas percebo que houve, não sei se a palavra é essa, mas, um mal encaminhamento e
direcionamento do processo todo. Algumas negligências foram evidenciadas. O senhor
poderia dizer para nós, do ponto de vista do senhor, que é um cientista, se estou correta?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Da mesma forma que a senhora teve
dificuldade em designar palavras para dar continuidade a esse teste, também não posso
julgar as pessoas que fazem parte da direção dessas instituições para definição desses
estudos. O que eu tenho convicção é que a forma como foi apresentado o teste já foi
pré-moldado pelo grupo que iria conduzir esses estudos. O SR. RICARDO

uma transcrição das informações, ao invés de discutir as informações contidas nesse
estudo. A auditoria se presta para isso; em qualquer momento há uma reunião ou
discussão do caso para conduzir o estudo ou abortá-lo. Então remodelamentos ao longo
das pesquisas clínicas poderiam ser feitos ao longo do estudo clínico. Em cada
momento da pesquisa poderia ser discutido os casos de mama, os casos de
adenocarcinoma de pâncreas, os de fígado. Poderíamos ter outras informações que
poderiam ser úteis para consolidar os efeitos de um composto. Eu Durvanei, como
pesquisador, acredito que a soma, a adição da fosfoetanolamina em outros tratamentos
convencionais poderia sim, ter um efeito mais proeminente se fosse estudada com mais
cuidado, cautela e carinho. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tenho mais duas
perguntas e já passo aos meus pares. Na sua opinião, Dr. Durvanei, foram identificadas
irregularidades nas auditorias, nas poucas reuniões que o senhor participou? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Na primeira reunião, para mim foi uma grande
surpresa. Tem várias pastas em nossa salinha, e uma delas tem o delineamento
experimental e a forma como o composto seria distribuído ou administrado ao paciente.
No primeiro momento que li, da forma como ela ia ser administrada, foi frustrante,
porque os resultados eram enfadados a serem negativos, e não positivos. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Na sua opinião, o senhor acha que essa realização dos
testes já foi premeditada para dar negativo? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA Não sei se premeditado. Eu não sei quem julgou ou quem elaborou esse protocolo. Eu
acho que quem elaborou o protocolo deveria vir aqui expor, primeiro o que é um
protocolo simplificado, para descrever os critérios que foram e são estabelecidos dentro
desse protocolo, que poderiam ser julgados como benéficos, maléficos ou
insignificantes dentro do estudo. Porque o importante de uma pesquisa clínica é a
casuística, é a matemática do processo, o tratamento do dado matemático que leva a
uma probabilidade de condições. É ter uma 9 resposta insatisfatória, satisfatória ou não
significante, que é traduzida como progressão da doença, remissão ou em evolução.
Então seriam situações que o diretor clínico responsável por esse protocolo, que
teoricamente julgo ter uma experiência clínica importante, poderia descrever para que
possamos entender. Como foi dada uma forma pronta, para participar de uma auditoria
para transcrever dados, eu tenho certeza absoluta que foi mais útil ficar no laboratório e
descrever como a molécula entra na célula - que é o que estamos nos enveredando a
mostrar, a utilização de um receptor na célula. Sabemos que para cada tipo celular essa
entrada do ambiente externo para dentro da célula tem uma resposta diferenciada. Acho
que se tornou um teste não enfadado a ser negativo, mas inconclusivo. Ele não tem
substância, não tem matemática que mostre o grau de significância, ou critérios que
levaram a ser um composto não promissor, daqueles compostos que são promissores.
Não tem efeitos colaterais. As quimioterapias têm efeitos colaterais. Apesar de que
tenho que dizer uma coisa verdadeira para vocês, todos os compostos que são
administrados ou que somos expostos, dão efeitos colaterais. A exposição da nossa
radiação ultravioleta nessa sala causa danos no DNA. Mas temos um sistema
imunológico hígido que elimina essas células que são identificadas. Então se tomo 10
ml de água ela não causa nada; se eu tomo 10 litros, vai causar danos nas células. Todos
os compostos - falo composto, porque fosfoetanolamina ainda não é um medicamento,
mas um fármaco - podem sim ter um efeito de toxidade. Nós já obtivemos uma curva
dose-resposta em relação aos efeitos da toxidade quando é administrada continuamente.
No estudo de fase um, que mostrou um efeito atóxico, sabemos que dependendo da
concentração, como todas as drogas e medicamentos trazem, eles têm efeitos de
toxidade importantes. O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a última pergunta... O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, deputado. Só

MADALENA - PR - Vou pedir um aparte. Não teve participação dos auditores, criado
pelo professor Gilberto, com relação a dosagem e o que ia ser encaminhado. Como
seriam executados os testes, isso já veio pronto? 12 O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Se não me engano foi em abril que participamos, não é isso? E toda a
definição dos testes - e inclusive já haviam sido concluídos os testes da fase um -, todo
o protocolo da condução desses testes já estava sendo estabelecido no curso da pesquisa
clínica. Nossa finalidade lá foi transcrever as informações do prontuário em papel ou do
eletrônico, para entendimento e compreensão do que estava ocorrendo naqueles
pacientes que foram selecionados pela equipe competente. A SRA. MÁRCIA LIA - PT
- Tentarei ser mais objetiva então. Eu realmente estou tateando para não ser injusta com
ninguém, e não cometer nenhum equívoco. Se o senhor fosse a pessoa responsável por
elaborar o protocolo, o senhor o elaboraria da forma como ele foi elaborado? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Poderia ser o mesmo protocolo, mas a informação
inicial para dar continuidade ao teste seria a determinação da concentração plasmática e
o tempo de meia vida desse composto na circulação, para que depois eu pudesse
entender o comportamento no paciente oncológico. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - O
protocolo não estabelecia esse critério? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E isso seria através de uma farmacocinética? O
SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Sim, estudos farmacocinéticos e
farmacodinâmicos, dos quais poderíamos avaliar a ação e a biodistribuição da droga ou
composto. Eles não foram realizados no momento do início do teste da fase um, que
poderia contribuir para o entendimento da droga em relação a concentração, ou mesmo
a forma de administração ou posologia da droga naqueles pacientes que foram
estudados. 13 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputada Márcia Lia. Uma objeção aqui. O senhor tem conhecimento de que, no dia
quatro de abril desse ano, o Icesp encaminhou ao professor Gilberto Chierice uma carta
com protocolo, perguntando a ele qual seria a dosagem correta a ser administrada aos
pacientes no teste? E no dia 11 de abril, uma semana depois, por escrito e protocolado, o
professor Gilberto respondeu dizendo que isso deveria ser determinado pelos testes de
farmacocinética. O senhor tem conhecimento dessa correspondência? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não tive acesso a essas correspondências. Mas nós,
como auditores, discutimos sobre a importância da determinação dos testes. Da
concentração da fosfoetanolamina na circulação, ou mesmo das vias de excreção desse
fármaco eu não tenho conhecimento. O que tivemos foi uma discussão sobre a
importância desse estudo para continuidade das outras fases do teste. Isso sim. A SRA.
MÁRCIA LIA - PT - Eu sou leiga no assunto, e como já disse, não tenho formação
científica. Não sou médica, química ou farmacêutica. Sou da área jurídica. Mas percebo
com muita clareza, não tenho dúvida nenhuma em dizer que houve algo errado na
condução desse processo. Por alguma razão, de alguma forma, esse processo foi mal
encaminhado por alguém. Está evidente. Como leiga não teria dúvida nenhuma de dizer
que houve alguma coisa equivocada no processo de experimento, para saber se de fato
toda essa análise e evolução do processo se daria a contento. Eu fico me perguntando
onde o equívoco teria se dado efetivamente. O senhor conseguiria evidenciar isso para
nós? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - É difícil julgar. O ponto de partida é
você ter a determinação da farmacocinética. Se pressupõe que se começou errado,
terminaria errado. Essa é a conclusão. Partindo do princípio que a justificativa teria sido
que a população já havia consumido de forma prescrita ou pré-distribuída, partiu-se
daquelas informações. Embora a forma como foi descrita no delineamento experimental
não seja a mesma que a população estava tomando. Não sou eu que vou julgar a forma
pela qual ela deve ser administrada, porque os trabalhos que eu estudo é trabalhar de
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uma forma intraperitoneal ou endovenoso. Ela vai para a circulação. 14 Por que isso? O
próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações mostrou que a circulação da
droga, quando administrada numa concentração X, é muito rápida e sai logo da
circulação. E por incrível que pareça, 12 horas depois ela aparece novamente na
circulação. Onde ela foi parar? Como foi parar? Em qual órgão alvo que ela se
concentrou, se compartimentalizou ou foi excretada? Se o próprio ministério já tinha
dado indícios pelos eméritos professores que fizeram parte desse estudo - porque de
restante são meros auxiliares, porque dentro do laboratório só sabe o quão difícil é você
determinar um fosfolipídio na circulação quem o faz. A grande dificuldade do Icesp foi
a escolha de um laboratório ou centro de referência que possa determinar a
concentração desses fosfolipídios. Não é fácil. Precisa também ter expertise. Como
justificar? Você dá uma droga, ela some de circulação depois de cinco minutos ou até
menos, e depois ela aparece 12 horas depois, olha que incrível, nas mesmas
concentrações que foi injetada na hora zero. A justificativa é de ser síntese endógena.
Mas isso levaria à liberação da fosfoetanolamina? Isso precisa ser perguntado para um
farmacologista clínico que poderia justificar a reentrada na circulação, e de como ela é
liberada endogenamente. Eu até acredito que tenha, porque tem a síntese endógena, mas
com outras finalidades, que é a internalização para a mitocôndria ou para o stress
oxidativo do reticulo endoplasmático que leva a síntese de outras moléculas, que são
dependentes ou de ácidos graxos ou mesmo de outros elementos lipídios, como a
cardiolipina. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Uma penúltima pergunta. Se o senhor fosse
escolhido para ser condutor dessa pesquisa e de toda essa avaliação do medicamento, e
do processo todo, o senhor faria diferente? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA Primeiro, eu estabeleceria nos indivíduos sadios, qual o comportamento farmacocinético
desse composto. Nos indivíduos que têm câncer, nos diversos tipos e estágios do
crescimento tumoral. Então, tumores primários, lesões metastáticas, insuficiência
renal... A SRA. MÁRCIA LIA - PT - E não foi feito isso? 15 O SR. DURVANEI
AUGUSTO MARIA - Isso não foi estudado. Se foi feito, não foi posteriormente
avaliado ou dado ênfase nesse estudo do comportamento desse novo composto, para o
tratamento de câncer. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Minha última pergunta. O senhor
poderia mencionar os nomes dos pesquisadores que elaboraram esse protocolo? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não sei quem elaborou o protocolo, porque tem
uma xerox numa pasta. Quem elaborou teoricamente seria o diretor clínico responsável
por essa pesquisa. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - O senhor não tem o nome? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu particularmente não sei. Uma porque nenhum
documento da sala de auditoria pode ser copiado, fotografado ou enviado para outros
meios de comunicação. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB Somente para esclarecer a nobre deputada Márcia Lia, foi feito um convênio de
cooperação entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Icesp, para efetuar as pesquisas. O
condutor das pesquisas, o responsável, é o Dr. Paulo Hoff. Ele nomeou uma equipe ao
lado dele, de duas ou três pessoas que temos os nomes, e já estão convocadas para
comparecerem a esta CPI e dar os esclarecimentos. Apenas dentro do nosso plano de
ataque nesta CPI, aprovada inicialmente, e depois vou lhe mandar cópia, nós estamos
trazendo as pessoas externas que acompanharam internamente. Já veio a Dra.
Bernardete Cioffi, que está com um problema de saúde e não pôde vir. E temos outros
nomes já convocados. Convidado pode vir, mas não presta esclarecimento dentro dos
termos de confidencialidade que assinaram, então estamos convocando. Temos várias
pessoas convocadas. Se Deus quiser na próxima reunião já teremos dois convocados
que virão prestar esclarecimentos. Vamos chegar exatamente naqueles que conduziram
a pesquisa dentro da metodologia, e que a formularam. Agora passo a palavra... 16 O

em qualquer localização da infraestrutura do Icesp. Como auditores, não tivemos acesso
a nenhum paciente fisicamente. O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor fala
pelo senhor ou por todos os auditores? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA Todos. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Os pacientes, no caso, seriam que nem
cabeça de bacalhau, invisível então. O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - É um
prontuário eletrônico ou de papel, esses são os pacientes. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Isso fazia parte do protocolo? O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - É a forma pela qual a pesquisa clínica é conduzida. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - É de praxe auditores não participarem? O SR. DURVANEI
AUGUSTO MARIA - É praxe, mas o que é importante na pesquisa clínica são as
reuniões que ocorrem ao longo da pesquisa. São discutidas as 19 informações ao longo
do estudo, que podem levar a modificações no protocolo. Isso não ocorreu. Em nenhum
momento tivemos qualquer reunião para apresentação dos dados que poderiam... “O
paciente dessa corte respondeu dessa forma, o paciente da corte dois respondeu de outra
forma”. Nós não tivemos uma agregação das informações para que pudéssemos discutir
a continuidade das fases subsequentes no estudo. O SR. RICARDO MADALENA - PR
- E existia uma lista de pacientes? Tinha nomes? O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Isso tem, número de prontuário com foto e todas essas informações. É um
sistema rastreável do ponto de vista de boas práticas de pesquisa clínica. O SR.
GILENO GOMES - PSL - Todos esses dados da pesquisa dentro da auditoria, isso era
documentado? Onde ficava? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Todos esses
dados estão disponíveis ou no sistema eletrônico, que tem uma senha para acessá-lo, ou
no prontuário de papel. Tem um serviço de armazenamento dessas informações. O SR.
GILENO GOMES - PSL - Dentro do andamento de algumas discussões, falaram
alguma coisa de sumir algum desses documentos, ou precisar ir num...? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Pelo menos nas auditorias que fui, nenhuma dessas
informações dispares ocorreram. Se não tinha prontuário ou exame solicitado que não
tinha resultado, isso eu pelo menos em nenhum momento detectei. O SR. GILENO
GOMES - PSL - No tempo que o senhor esteve lá no trabalho dessa pesquisa e
auditoria, em alguma discussão, em algum momento teve representante de algum
laboratório participando? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Nunca tivemos
nenhuma reunião para discutir o andamento do protocolo. Em nenhum momento. Entre
o grupo clínico do hospital e os auditores, nunca tivemos. Nós sempre recebemos tudo
formatado, o 20 protocolo ou as informações extraídas desses protocolos. Nunca
tivemos nenhuma autonomia de discutir as informações obtidas nesse estudo, se eram
favoráveis ou desfavoráveis, ou se contribuiriam de alguma forma para melhora da
qualidade de vida desses pacientes. O mais importante para o paciente oncológico
muitas das vezes é melhorar a qualidade de vida, tornando o indivíduo hígido para
inseri-lo novamente na sociedade. O SR. GILENO GOMES - PSL - Obrigado. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ricardo, mais alguma questão?
Rafael? O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Estou ouvindo atentamente o Dr. Durvanei,
que faz um trabalho maravilhoso e sério, pesquisando e interessado. Nós traçamos
algumas comparações e analisamos alguns parâmetros, baseados em outras coisas que
aconteceram. Albert Sabin pesquisava 14, 15, 16 horas por dia. Jonas Salk também.
Eles queriam chegar a um resultado. O Jonas Salk, com o micróbio morto, e Sabin com
o micróbio atenuado. Eles queriam resultados. Alexander Fleming quando estudou
aquele fungo penicillium, e fizeram até gozação com ele, porque achavam um absurdo.
A partir dali saiu a penicilina. Se você analisar o trabalho de Santos Dumont, com
aquelas coisas que ele criava para voar, era esquisito. Mas ele buscava um resultado, um
progresso. Então em todo tipo de pesquisa quando existe a busca do resultado, do

SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós podemos pedir cópia de todos esses documentos
da auditoria? O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu acho que
já entreguei uma pasta para todos. O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem,
Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela
ordem, deputado. O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Sr. Presidente, cumprimentar
rapidamente os nobres pares. Doutor, parabéns por ter vindo explanar tantas coisas
importantes, mas o excesso de Comissões nesta Casa acaba atrasando. Eu faço parte da
CCJ e por isso me atrasei um pouco, ainda não dei quórum, e agora estão nos chamando
para a Comissão de Assuntos Metropolitanos, senão não vai dar quórum. Eu peço sua
licença, mas com todo prazer ouvirei e pegarei depois as explanações, porque está sendo
muito importante. Só para me desculpar, mas estou trabalhando bastante nesta Casa. É
um prazer receber a todos. Peço sua licença, presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado, deputado Márcio Camargo.
Agora nós ouviremos a pergunta do deputado Gileno Gomes. O SR. GILENO GOMES
- PSL - Obrigado presidente e deputados presentes. Queria perguntar ao Dr. Durvanei.
Vi aqui que o senhor respondeu sobre os 21 pacientes para serem pesquisados dentro de
dez tipos de tumores. Esses 21 pacientes passaram por testes, da forma que deveria ser
feito, na linha determinada pela auditoria ou quem quer que seja? O SR. DURVANEI
AUGUSTO MARIA - Não. O estudo foi suspenso temporariamente. E pelo que soube
numa divulgação de um congresso realizado no Rio 17 de Janeiro, eu acredito que
foram avaliados 74 pacientes. Dos dez tipos de neoplasias que foram elencadas no
estudo, várias não contemplaram um número esperado de pacientes. Para a corte de
hepatocarcinoma acho que foram seis pacientes, para melanoma dez, para pâncreas acho
que foram mais dez. Então existe uma série de lacunas para os dez tipos de tumores que
foram estudados. Há um déficit no número de pacientes... O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Vou pedir um aparte ao Gileno, porque se não me falha a
memória, o Dr. Durvanei pode me corrigir, teve um tipo de câncer que só tinha um
paciente. Se não me falha a memória foi dito isso na última audiência aqui. Do fígado.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Em relação ao número, como me ausentei
por um bom período das auditorias... É transcrição, você pega o prontuário e coloca o
volume do tumor inicial, se tomou quimioterapia, se teve complicações. Eu não sei o
número. Sei que nem todas as cortes ou tipos de tumores foram concluídos com o
número de 21 casos a serem analisados, com um total de 210 pacientes. O SR. GILENO
GOMES - PSL - Esses prontuários dos pacientes, quem definia, de que forma? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Do ponto de vista de organização de pesquisa
clínica, eles têm uma infraestrutura muito bem montada. Ou você tem o prontuário
transcrito no sistema informatizado ou solicita todos os exames e informações em papel,
que sobem para o 12º andar, se não me engano. Você tem como acessar as informações
que foram transcritas por escrito num prontuário ou no eletrônico. O SR. GILENO
GOMES - PSL - Por quanto tempo o senhor trabalhou nessa pesquisa? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Acho que fui em quatro auditorias nesse período,
porque era extremamente desgastante. Você perde um tempo primeiro para esperar o
carrinho dos prontuários chegarem no 12º andar, e depois acessar o 18 computador com
os prontuários eletrônicos. Muitas vezes nós ficávamos checando as informações que
estavam escritas e as que estavam disponíveis eletronicamente, no sentido de checagem.
Como se fosse uma confirmação das informações que o médio clínico transcreveu, os
resultados das imagens e informações que para nós eram pertinentes. O SR. GILENO
GOMES - PSL - Dentro dessa pesquisa os pacientes que foram submetidos a ela, que
estavam tomando a fosfo, comentavam se tiveram alguma melhora? O SR. DURVANEI
AUGUSTO MARIA - Eu nunca vi nenhum paciente no Icesp, nem no corredor e nem

progresso, podemos ter um resultado positivo. Agora não sei. Desde o começo não senti
boa vontade por parte de autoridades para se buscar um resultado. Não senti. Talvez se a
iniciativa fosse de um laboratório que quisesse uma patente importante lá na frente, aí
eles gastariam milhões de dólares para tentar - muda uma molécula, a outra, aumenta a
concentração, diminui. Mas aí percebemos o interesse de alguns em se resolver um
problema em favor da população, interesse de outros em ter um lucro gigantesco lá na
frente. Mas no nosso caso eu não sei. Eu não senti essa busca pelo resultado. Desde
antes de se falar no assunto, muita gente falou que isso não dava certo, não funcionava.
Eu falei aqui em outros encontros que recentemente fiquei por mais de dois meses em
cadeiras de rodas, porque tive um problema - e ainda estou - de hérnia de 21 disco. De
repente me apresentaram uma capsula: “esse é bom”. Eu tomei, inclusive consegui sair
da cadeira de rodas, mas depois um médico me alertou que era um elemento
desconhecido, e podia ter efeito colateral gravíssimo. Pode até ser um antiinflamatório
muito poderoso, e que realmente dê resultado, mas o perigo existe. Na
fosfoetanolamina, pelo que acompanhei e verifiquei, nenhum efeito grave aconteceu. O
senhor colocou com muita seriedade e propriedade que algum efeito colateral sempre
existe. Até se o cara tomar muita água ele pode ter, ou se beber muita cerveja, vinho.
Tem o problema. Até alimentação, se ele comer muito, vai ter vários problemas. Mas da
fosfo, se houve problema foi pequeno e insignificante. Agora falta de vontade eu
percebi, com a própria proibição do uso da fosfo. Não tem efeito colateral? Mas vamos
proibir. De repente minha esposa faz um negócio bate couve, com gengibre, e tomei
hoje. Muita gente fala que o gengibre ativa não sei o que, não é bom. Então vamos
proibir o gengibre e muitas coisas. No fim vamos proibir tudo. Proibir o uso da fosfo
naquele momento me pareceu outro interesse, o medo que o negócio pudesse dar certo.
Eu não sei se existe esse medo, e eu tenho medo desse medo. Eu não sei se o Dr.
Durvanei também pode. Eu sei que ele tem uma responsabilidade maior que a minha,
porque falo como um agente político. Ele como uma pessoa voltada para a ciência, a
preocupação é realmente não ultrapassar limites. Eu não tenho essa preocupação, então
coloco que tenho medo do medo dos outros. O medo que eles têm de que possa dar
certo. Agora como todas as pesquisas evoluíram através de testes e do exercício da
vontade de se buscar resultados, eu sinceramente não sei. Sou cético nesse assunto. Não
sei se realmente está sendo bem encaminhado ou se eles querem resultados, ou que tipo
de resultados. Não sei se me fiz entender, mas é minha preocupação Dr. Durvanei.
Gostaria de saber sua opinião, se você realmente acha que eles querem resultado, e que
tipo de resultado eles querem. O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Deputado
Rafael, quero só colocar alguns pontos na história dos fosfolipídios. Primeiro, o
metabolismo como um todo é alterado nas células tumorais. Então obviamente existem
alterações no metabolismo de carboidrato, lipídico, das proteínas. Toda a cascata dos
eventos metabólicos que a célula tumoral tem, pode estar alterada. E essas alterações
são produto de alterações também genéticas, porque todas as enzimas relacionadas ao
metabolismo podem ser alvo de mutações. 22 Então se elas são multadas e tenho
modificações quantitativas, obviamente a qualidade e a quantidade da resposta vai
variar conforme o tipo de tumor. E é uma resposta individual. Cada indivíduo tem um
comportamento para aquela droga; cada tumor, com aquele perfil que apresentam
marcadores específicos, alterações genotípicas importantes, cada um tem um
comportamento biológico. Ou cresce mais rápido, ou metastatiza ou não cresce e não
metastatiza. Cada um tem um perfil de mutações que são produtos de várias alterações
metabólicas dos gêneses que controlam a proliferação celular, do gênese do reparo
celular que podem ser herdados e aparecem espontaneamente. Essa é a teoria da gênese
da célula tumoral. Vários mecanismos em conjunto levam à transformação celular.
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Quando a fosfoetanolamina foi introduzida para pesquisa clínica, minha pergunta... Eu
não responderei sua pergunta, mas farei uma a mim mesmo. Será que os critérios de
avaliação seriam os mesmos preconizados para aqueles tratamentos que têm uma
toxidade elevada e um grande número de efeitos colaterais? Muitas vezes esses sim, são
os causadores de imunossupressão ou de outras alterações que levam ao crescimento e
aparecimento de outros tumores. Será que eu não poderia estabelecer outros critérios na
pesquisa clínica, que poderiam contribuir para um entendimento do composto num
indivíduo que tem câncer, no seu metabolismo, e para a compreensão desse fosfolipídio
na circulação? Minha pergunta é, será que o desenho que foi desenvolvido da pesquisa
clínica traria sim, as informações necessárias para a compreensão desse fosfolipídio? Eu
quero colocar uma coisa importante para vocês. O tratamento com fosfolipídio já existe
há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil também foi liberado um
composto que é fosfolipídio para tratamento de leishmaniose canina desde setembro de
2016. Então já existe sim outros fosfolipídios que são usados na clínica - não na
humana, mas na veterinária. E sim, existem outros compostos derivados e sintéticos dos
fosfolipídios, que têm grande potencial de controlar o crescimento, a progressão da
doença e remissão de tumores estabelecidos que só receberam fosfolipídio, de tumores
que foram tratados com radioterapia, adjuvância com fosfolipídio, de tumores que
foram tratados com quimioterapia e mais fosfolipídios, e a associação quimio, rádio e
fosfolipídio. Existem vários estudos publicados desde 2016, e muitos em 2017, que
mostram a contribuição da introdução de fosfolipídios no tratamento monoterápico ou
poli terapêutico no crescimento do tumor. 23 O SR. RICARDO MADALENA - PR Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB
- Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. O SR. RICARDO MADALENA - PR Tenho mais algumas poucas perguntas, mas gostaria que o Dr. Durvanei esclarecesse
para mim. A pílula usada nos testes não teve uma avaliação pelos auditores de sua
equipe? O senhor sabe se teve ou não? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Nós
nunca vimos nenhuma cápsula. Não vimos nem o paciente, e nem a cápsula. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - E pelo que nós sabemos aqui, foi solicitado pelo
menos uma capsula para fazer o teste, e comprovar se realmente os pacientes estavam
tomando fosfoetanolamina. Na sua opinião, o senhor não acha que uma auditoria teria
que ter pelo menos uma pílula para fazer os testes? O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Olha, eu me pergunto qual a função dos auditores na fosfoetanolamina. Pedir,
nós solicitamos. Agora obter o material, até o momento não obtivemos. Solicitamos,
mas não foi encaminhado. Pode até ter sido respondido, mas o produto encaminhado ao
laboratório não foi realizado. Solicitado foi. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Muito
estranho. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Os ácidos graxos, o senhor acha que
eles são importantes de serem ingeridos no tratamento da fosfoetanolamina? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Vou responder nos modelos experimentais que eu
estudo. Eu não introduzo nenhum ácido graxo, porque a droga é administrada na
circulação. Então se há dependência da absorção da droga por ácidos graxos, nesse
modelo eu não consigo avaliar. Porém, a literatura mostra a importância de vários
ácidos graxos, principalmente os eicosanoides na modulação da resposta 24
inflamatória, e mesmo o EH no controle da proliferação e crescimento de vários tipos de
tumores. Então supostamente a introdução de ácido graxo com a fosfoetanolamina
contribuiria sim para uma somatória dos efeitos antiproliferativos. O estudo
farmacocinético, se bem desenhado, poderia sim contribuir com pacientes ou indivíduos
sadios, na ausência ou presença de um ácido graxo ou de uma mistura de ácidos graxos.
Se poderia facilitar a absorção e tempo de retenção da droga na circulação. Como isso
não foi feito, não posso responder. Nós não temos condições, da forma como o estudo

Muito obrigado. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Terei que me
retirar também. É minha primeira participação nesta CPI, fui nomeada agora, e como já
disse, não entendo muito da questão científica. Mas entendo um pouco da vida. E me
parece que foi muito acertada a implantação desta CPI aqui na Assembleia Legislativa
de São Paulo. Que há algo estranho nesse processo todo, ninguém tem dúvida.
Infelizmente vivemos num país onde o nacionalismo foi embora, onde os interesses
maiores estão sendo descartados. Eu não tenho dúvida quando vemos que nosso maior
cientista, o general Othon, que foi condenado a 43 anos porque desenvolvia pesquisas
científicas, sem nenhuma explicação mais plausível, de que de repente presidente,
também estejamos diante de alguém tentando roubar essa... Talvez o termo roubar seja
muito forte, mas não encontro outro no momento, então vai esse mesmo. De tirar o
protagonismo dessa pesquisa, desse desenvolvimento científico. E sabemos da força da
indústria farmacêutica internacional. Então parabéns a V. Exa. e a todos aqueles que
assinaram para que pudéssemos conversar um pouco sobre esse assunto. Tenho claro
para mim que vamos chegar a algum lugar. Foi o primeiro dia que participei, mas sinto
que tem luz no fim do túnel, e essa luz pode não ser muito agradável para algumas
pessoas. Mas conte conosco, porque acho que temos que investigar mesmo. Esse é
nosso papel aqui na Assembleia Legislativa. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Queria agradecer sua presença deputada Márcia Lia, e contar
com você nas próximas reuniões possíveis, principalmente por sua profissão de
advogada. Nós fomos criticados porque esse assunto é para ser discutido na pesquisa, na
ciência, na universidade, e não na Assembleia. E esta CPI instaurada a pedido do
deputado Rafael Silva visa exatamente apurar as questões jurídicas envolvidas nessa
pesquisa, nãos as técnicas. É aí que caminhamos. Queria agradecer sua presença, e se
quiser se retirar, já estamos no fim. Mas queria aproveitar sua presença, Dr. Durvanei, e
fazer algumas perguntas complementares. Ouvi dizer que em geral, as nossas células do
corpo humano, 70% é 27 água e mais ou menos 30% de sais minerais. No espaço
máximo de um ano todas as nossas células se renovam, e essa renovação acontece, com
exceção dos neurônios, em todo nosso corpo através da evaporação da água. Então esse
mecanismo de reprodução celular é feito através do ácido desoxirribonucleico, em que
uma célula se recompõe fazendo outra, morrendo uma para nascer a outra, num sistema
xerox. A qualquer hora esse xerox sofre uma falha, e ela passa a se reproduzir mais
rapidamente. Eu vi nos Estados Unidos uma discussão há mais de 30 anos, no sentido
de um cientista dizendo o seguinte. No instante que a célula vai se reproduzir submetida
a um efeito de radiação solar, raio x ou cósmico, ela sofre essa mutação originando o
câncer. Agora já expandimos muito dizendo que a alimentação, o agrotóxico, tudo isso
influi na reprodução celular e na doença, e também nosso estilo de vida gerando estresse
e autopunição psicológica das pessoas. Isso tudo leva à minha pergunta. Todas as
células são aeróbicas, transpiram e eliminam água. E a célula doente e cancerígena é
anaeróbica. A função da fosfoetanolamina no organismo é marcar a célula doente e de
uma certa maneira destruí-la. Essa informação bate? O SR. DURVANEI AUGUSTO
MARIA - Vou fazer uma pequena explicação dessas informações entre anaeróbicas e
aeróbicas. Você disse muito bem, a célula tem vários componentes e a água é um dos
principais. No neurônio, na massa cerebral, são os fosfolipídios. 83,7% é massa lipídica,
e o restante proteínas e outros elementos essenciais. Tem uma diferença entre o tipo
celular e a necessidade que a célula tem metabolicamente. A célula prolifera, tem um
ritmo de crescimento e morte, que é chamado de ciclo celular. Toda vez que a célula
induz a proliferação, eu tenho uma maquinaria que controla essa proliferação, e ao
mesmo tempo checa essa proliferação para que a célula progrida ou não para a divisão
celular e multiplicação. É muito simplista, porque existem numerosas proteínas e vias

está sendo conduzido, de responder se a importância do ácido graxo contribuiria para
esses pacientes, em particular, para a melhora da qualidade de vida ou redução do tumor
ou progressão da doença. O estudo farmacocinético poderia sim, trazer essa informação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor como cientista, tem conhecimento de
que outros países estão pesquisando a fosfoetanolamina? O SR. DURVANEI
AUGUSTO MARIA - Olha, pensei hoje em trazer uma informação de um site de buscas
de artigos científicos, que é a PubMed. Infelizmente não tive tempo de fazer, porque
tive outro compromisso no laboratório pela manhã. Mas existe sim, vários centros
formulando fosfolipídios para carrear drogas, para usar em imunodiagnósticos, para
acoplar tratamentos radioterápicos e bombardeamento com esses lipídios,
principalmente em tumores do sistema nervoso central. Existem não só pesquisadores,
como outras indústrias farmacêuticas relacionadas ao diagnóstico oncológico,
associando fosfolipídios como carreadores, que depois são bombardeados por bombas e
sistema de radioterapia que associam o diagnóstico ao tratamento. O indivíduo passa
por uma máquina, é bombardeado e ativado, usa-se o diagnóstico e ao mesmo tempo o
paciente já é tratado. O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor viu progresso em
suas pesquisas com a substância fosfoetanolamina em camundongos? O SR.
DURVANEI AUGUSTO MARIA - Temos numerosos resultados positivos e muito
promissores. Primeiro, nós desenvolvemos outra formulação, que é lipossomal. Da
mesma forma que os pesquisadores internacionais desenvolvem 25 moléculas, temos
expertise para desenvolver essas moléculas. Carrear a droga, do ponto de vista de
aumentar sua especificidade e distribui-la para um órgão específico, mantê- la retida no
órgão por maior tempo, isso nós já estamos fazendo. E sabemos que a apresentação da
droga por outro veículo com lipossoma, que é um carreador também composto por
gordura, retém a droga de 14 a 16 dias no tumor. Isso experimentalmente. Então o
indivíduo não precisaria tomar diariamente. A posologia poderia ser modificada por
uma apresentação da via de acesso dessa droga. Ela poderia ser mais efetiva em menor
concentração, por um tempo muito maior. Se manteria viável na circulação. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Uma última pergunta, Sr. Presidente. O senhor como
imunologista, por que diz que ainda há muito o que se estudar sobre a
fosfoetanolamina? O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Fiz meu mestrado e
doutorado na imuno, mas trabalho atualmente mais com controle da proliferação
tumoral e metastização. O que eu quero estudar é qual o perfil metabólico que um
paciente de câncer de mama tem, com marcadores hormonais positivos daqueles que
têm marcadores hormonais negativos. Nós sabemos que hoje, para resposta no
laboratório in vitro - não no modelo animal -, que tumores positivos para os receptores
hormonais daqueles que são triplo negativos têm respostas diferentes da
fosfoetanolamina. Leucemias que têm uma gênese de resistência a múltiplas drogas, o
MDR positivo, ela não responderia a quimioterapia. Mas respondem a
fosfoetanolamina. Essas informações associadas ou pareadas a uma pesquisa clínica
poderiam contribuir não só para meus estudos, mas para os pacientes que precisam
desse composto numa tentativa ou para melhorar, controlar o crescimento desse tumor,
ou melhorar as condições de vida desse paciente. O que a pesquisa básica precisa é a
interface da pesquisa clínica. Se eu não consigo vencer nenhuma barreira, vou ficar
estagnado sempre no laboratório. Faço, publico, e assim se tornando um ciclo vicioso.
Então se o grupo clínico não faz essa interface de discussão dos resultados, não vamos
chegar a nenhum denominador comum. O SR. RICARDO MADALENA - PR Presidente, de minha parte agradeço o comparecimento do Dr. Durvanei, e continuo na
mesma linha. Nós vamos apurar com 26 responsabilidade e imparcialidade. Quem tiver
que responder por ter cometido crime, nós vamos apontar no final do nosso relatório.

de sinalização que controlam e fazem essa checagem da progressão do ciclo de vida ou
proliferação que essa célula tem. O que acontece com o tumor? A célula tumoral cresce
independentemente dos controles desse ciclo celular. Ela vai crescendo de forma
incontrolada. Nesse crescimento ela se habilitou em ter duas estratégias importantes. Ela
cresce muito rápido, e faz células das mais diferentes formas, com mutações maiores e
menores, ou alterações maiores ou menores. Então o tumor é heterogêneo, uma massa
celular heterogênea. 28 As células que estão mais na periferia recebem um aporte
vascular, e as células mais centrais recebem menos aporte vascular. Então o conceito
anaeróbico e aeróbico é em relação ao suplemento de oxigênio. Elas estão em hipóxia
ou normóxia - ou elas recebem quantidade de oxigênio necessários em níveis normais,
ou tem uma supressão menor que induz a célula a crescer mais rapidamente. Ela usa
vias metabólicas em restrições ao oxigênio ou em condições não restritivas de oxigênio.
Não é que seja uma célula anaeróbica ou aeróbica. A anaerobiose e a aerobiose são do
metabolismo bacteriano ou fúngico. Não existe para célula de eucarioto. É um
metabolismo restritivo. A atenção de oxigênio dada pelo suprimento da rede vascular.
Como o tumor cresce, ele também induz o que chamamos de aporte vascular
neoangiogênese. Ele faz vasos neoformados anômalos, em que o sangue invade o tecido
na parte periférica. Na parte central sempre há uma relação de tensão de oxigênio
melhor. Ele é hipóxico em relação a área periférica. Essa área onde tem atenção de
oxigênio melhor, muitas vezes a célula morre por um processo contrário a apoptose,
chamada de necrose. Tem tumores que têm maiores ou menores áreas de necrose, que
estão relacionados com fatores prognósticos de melhor ou pior qualidade para aquele
tipo de tumor em particular. Isso é muito utilizado como fator prognóstico nos tumores
do sistema nervoso central. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB
- Muito obrigado. Bom, há um ditado que diz: “quando o mestre fala, o discípulo se
cala”. O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - São interpretações. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quero agradecer a sua presença.
Seu depoimento para nós foi muito esclarecedor. O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela
ordem, presidente. Queria registrar a presença do vereador e presidente da Câmara de
Leme, o Ricardinho. Parabéns, sabemos que ele vem todas as reuniões. É uma pessoa
que defende. Parabéns pelo trabalho, e de todos os presentes. Eu queria falar uma coisa,
presidente. Dr. Durvanei, no pouco tempo dessa CPI, que é muito importante - quero
parabenizar o deputado Rafael Silva por ter proposto esta Comissão, e dizer que vamos
ouvindo e percebendo 29 uma questão que preocupa. Só quem tem câncer sabe a
dificuldade que passa num tratamento, numa quimioterapia ou radioterapia. Teve uma
audiência aqui na Casa há algum tempo para tratar dessa questão da fosfo, e vemos as
pessoas que têm câncer e vieram de várias partes do Brasil. Vemos a ansiedade em ver
essa pesquisa avançar. O pessoal procura a fosfo para tomar, pelo que veem na mídia do
país. A ansiedade das pessoas em ver essa pesquisa dar andamento. E algumas pessoas
que tomaram a fosfo disseram que se sentiram melhor. Então na realidade percebemos,
dentro do decorrer não só do que o senhor disse, como outras pessoas que vieram aqui,
o Dr. Gilberto, que realmente parece que tem uma má vontade de algumas questões para
que essa pesquisa ande. Teve gente falando que gastou 600 e poucos mil até agora nessa
pesquisa, e do outro lado vemos que se gastaram 40 milhões. Então na realidade, vamos
vendo dentro do andamento, que parece que tem algumas pessoas que não têm interesse
nenhum. Ainda não sabemos quem, mas vamos trabalhar com responsabilidade para que
possamos descobrir e saber quanto realmente foi gasto, e se teve alguma improbidade
dentro do andamento. Mas o tempo vai dizer. Ainda tem muitas pessoas para ouvirmos
aqui na CPI. Parabéns presidente, doutor, Ricardo Madalena e o Rafael. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Já temos convocados
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mais dois depoimentos na próxima semana. Fica marcado para semana que vem, quartafeira, 14 e 30, para ouvirmos mais duas pessoas. O SR. RICARDO MADALENA - PR Sr. Presidente, se me permite, gostaria de ouvir as pessoas que fizeram aquele ofício e
mandaram para todos os deputados, criticando a postura de termos realizado esta CPI.
Gostaria de ouvir aqueles três cientistas, acho que não são cientistas, mas físicos que
assinaram. Acredito eu que nem leram o que assinaram, na minha opinião. Hoje saio
daqui mais temerário ainda. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB
- Depois eu informo corretamente quem são os dois da semana que vem. São dois
pesquisadores do Icesp que trabalharam na análise e estão convocados. Só não tenho o
nome, mas na convocação divulgada terá os nomes. E também estou anotando e vamos
combinar a 30 Dra. Regina da Silva Monteiro, e o Dr. Guilherme Ayres Rossini que
também participaram, mas serão convocados. Na próxima reunião que vamos ouvir os
outros dois depoentes, já vamos aprovar o requerimento de convocação dos dois, e
também convidar vários cientistas e pesquisadores que acompanham esse tipo de
protocolo junto a Anvisa e o Ministério da Saúde, exatamente para que eles apontem as
irregularidades que nós temos. Também vamos aprovar um requerimento convidando o
Dr. Sérgio Simão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e que já
teceu seus comentários sobre o assunto. Ele pode conhecer oncologia, mas desconhece
rotina de CPI e Assembleia. Vamos convidá-lo para que ele venha fazer seu
depoimento. Tenho a impressão que vamos trabalhar bastante em dezembro, janeiro,
fevereiro e março. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
sessão de hoje.

Sexta Reunião – 29.11.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Boa tarde a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª Reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que motivaram o estado a
não realizar mais as pesquisas para liberação da substância fosfoetanolamina produzida
por cientistas do campus da USP de São Carlos. Essa comissão parlamentar foi
requerida pelo nobre deputado Rafael Silva. E presentes hoje temos a deputado Marcia
Lia, o deputado Ricardo Madalena, o deputado Márcio Camargo, o deputado Rafael
Silva, o deputado Gileno Gomes e esse deputado Roberto Massafera. Solicito ao
secretário da comissão a leitura da Ata da reunião anterior. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Peça dispensa da Ata da última reunião. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - É regimental, fica dispensada e aprovada a Ata da
última reunião. Ordem do dia, nós vamos começar. Temos aqui vários requerimentos
apresentados. Eu vou ler. O requerimento do deputado Ricardo Madalena, item um,
solicitando que seja convocado o Dr. Antônio Carlos Buzaid, chefe geral do centro de
oncologia do Hospital São José, para prestar esclarecimento sobre o tema objeto desta
CPI. Em discussão. Não havendo deputados interessados na discussão, em votação.
Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Obrigado. Item
número dois, requerimento do deputado Ricardo Madalena que solicita que seja
convocada a Dra. Cíntia Martins da Silva, nutricionista do Icesp, Instituto do Câncer do
Estado De São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto destra 2 CPI.

Em discussão. Não havendo deputados inscritos na discussão, em votação. Quem for
favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Quero anunciar a presença do
nosso deputado, Cássio Navarro. Item número quatro, o requerimento do deputado
Gileno Gomes, solicita que seja convocada a Dra. Elaine de Santana Longo e a Dra.
Ingrid Pereira Rodrigues Barbosa do Icesp, Instituo do Câncer do Estado de São Paulo,
para prestar esclarecimento sobre o tema desta CPI. Em discussão. Não havendo
deputados inscritos, em votação. Quem for favorável permaneça como está (Pausa.)
Aprovado. Item três, requerimento do deputado Ricardo Madalena, que solicita que
sejam convocados a Regina Onezifora Monteiro, Dr. Guilherme Aires Rossini, para
prestar esclarecimentos sobre o tema desta CPI. Em discussão. Não havendo deputados
inscritos, em votação. Quem for favorável permaneça como está (Pausa.) Aprovado.
Item número cinco, deputado Cezinha de Madureira solicita que seja convidado o Dr.
Marcos Boulos, professor titular de moléstias infeciosas e parasitárias na Faculdade de
Medicina da USP e diretor da divisão de clínica de moléstias infecciosas e parasitárias
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para prestar esclarecimentos
sobreo tema objeto desta CPI. O SR. – Pela ordem. Sr. Presidente. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem, nobre deputado. O
SR. – Gostaria de saber da mesa se parlamentar que não faz parte da comissão pode
requerer convocação. Acho que o regimento não permite. Pela ordem, Sr. Presidente,
acho que poderia suspender para uma análise e depois uma resposta. No meu ver o
regimento não permite, ele não faz parte dos nove membros desta CPI. Estou seguindo
o regimento, gostaria que fosse analisado e discutido para convocação ou convite na
próxima sessão se houver a permissão. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Se me permitir, o deputado Cezinha de Madureira não está
presente, que é o autor. Como deputado ele pode participar da comissão e fazer
perguntas, convocar eu não tenho certeza. Mas de todo jeito, eu queria sugerir a vocês o
seguinte, no requerimento ele fala que para obter 3 a opinião do professor Dr. João
Batista Calixto sobre a fosfoetanolamina sintética. Ele está sendo convidado a falar
sobre o produto que está em análise médica para se transformar em medicamento. O
nosso objeto não é esse, é mais restrito, não é para discutir sobre a qualidade ou não
desse material que está em análise para se transformar. O objeto desta CPI, mais uma
vez eu repito, é o objeto com fundamento jurídico de saber se o plano de pesquisa que
foi aprovado na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e depois aprovado junto a
Anvisa, se foi seguido rigorosamente, se as pesquisas foram realizadas rigorosamente
dentro disso. O resultado influencia isso. Se foi seguido, está em ordem, se não foi
seguido, nós vamos... O SR. - ...pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem. O SR. - Desculpa fazer um tipo de
comparação, mas para as pessoas entenderem melhor. A piadinha é que fala que o
sujeito estava sendo julgado: “não matei, não matei”, o juiz falou: “ tem quatro pessoas
que viram você atirando no indivíduo, na vítima”, “se for por número, eu vou trazer mil
pessoas aqui que não viram”, traz a cidade toda que não viu. Então vai ter mais gente
que não viu do que que viu. Outra coisa importante, na filosofia nós aprendemos isso aí.
Parmênides falava da opinião. Platão, opinião. A minha opinião. Em sua opinião. É
opinião. Nós estamos aqui não é em busca de opinião, que no caso vai ser uma opinião.
Nós queremos um levantamento sério, responsável dos motivos que impedem, ou se
existem motivos, ou se não existem para que realmente os estudos não sejam feitos de
forma adequada. Eu acho eu a opinião desse médico aí, para nós, nesse momento, não
interessa. E eu encaminho contra. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA –
PSDB - Bom, nós temos aqui uma dúvida sobre o procedimento do requerimento. Eu
gostaria de, se vocês permitissem, consultar a procuradoria jurídica de ordem levantada
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pelo nosso deputado Ricardo Madalena e devolveria o requeimo ao autor no sentido de
que ele também ficasse dentro dos objetivos desta CPI. Ele apresentou quatro
requerimentos. Tem umas pessoas aqui que seriam interessantes. Eu sugeriria da mesma
forma, como a 4 justificativa dele é muito ampla, pedir opinião, eu acho que nós
devolveríamos para que ele reformulasse. Se vocês estiverem de acordo. Vou retirar da
pauta este requerimento. Faço a consulta a procuradoria jurídica nossa sobre a questão
de ordem levantada e vou pedir ao autor que apresente na semana que vem a
justificativa da convocação bem sintética. Então de acordo? Está retirado? O SR. - De
acordo. Vamos prosseguir, presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Estou retirando da pauta o item número cinco, o número seis,
o item número sete e o item número oito do deputado Cezinha de Madureira. Retiro da
pauta os quatro itens que ele apresentou com a mesma justificativa de obter opinião do
professor Dr. João Batista Calixto, obter opinião do Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior
sobre fosfoetanolamina. Mas a presença dele aqui, nobre deputado Rafael, talvez fosse
importante porque ele hoje é o presidente da Anvisa. Há um protocolo de pesquisa
aprovado pela Anvisa. O SR. - Poderia sim, nós teríamos condições de debater e fazer
com que ele, realmente mostre a cara. Sabe aquela música? Brasil, mostre a sua cara. O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu vou retirar da pauta esses
quatro itens para que seja reformulado o objeto do convite e devolver. Assim fica
encerrado. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Pela ordem. O SR. - Sr. Presidente, o deputado Cezinha de
Madureira fez esses requerimentos pedindo, o senhor vai levantar a questão se ele pode
apresentar ou não? O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Não,
eu vou consultar a procuradoria jurídica se é correta a forma dele apresentar o pedido de
convocação de pessoas da CPI. Ao mesmo tempo vamos devolver a ele o requerimento
para que ele mude o objetivo do convite dele. Então na próxima reunião discutiríamos 5
se aceitamos. Inclusive vou colocar em votação, se essa comissão achar justo de
convocar, da minha parte também não tem problema. O SR. - Está certo. Eu também
entendo que, de repente, se ele não puder fazer esse requerimento, se não for regimental,
aquelas pessoas que forem interessantes eu acho que a própria comissão faz o
requerimento pela comissão. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA –
PSDB - Pois é, por exemplo, se ele não quiser reformular, nós mesmos, você pode
reformular o pedido convocando a pessoa para prestar esclarecimento sobre o tema da
coisa, não pedir opinião. Acho que há diferença. O SR. - Está certo. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Está bom. O SR. - Pela ordem,
Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela
ordem. O SR. - Sr. Presidente, V. Exa. estava lendo na íntegra que ele fala sobre
opinião, porque aqui ele fala esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Mas é a redação que nós demos.
Se você verificar o requerimento, ele está diferente. O SR. - Está falando opinião. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - É. O requerimento dele pede
opinião. Exatamente. Vamos dizer, seria até uma falha nossa de redação. Mas ele
concerta convocando a pessoa para falar e na nossa pauta colocamos. Houve uma falha
de redação nossa. O SR. - Obrigado. 6 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Dando sequência. Hoje nós temos um convidado, Salvador.
Temos duas pessoas. Nossos convidados de hoje, são o Dr. Roberto Arai, que já está
presente e o Salvador. O Salvador também foi convocado, está aqui. Eu pediria que
você... O SR. - ...pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Pela ordem. O SR. - Requeiro que o Dr. Salvador Claro Neto
seja inquerido nos termos legais e regimentais mediante o compromisso de dizer a

verdade, somente a verdade. Portanto peço, por gentileza, que a secretária lhe entregue
para leitura o termo de compromisso e juramento. Ele lê o termo de juramento. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu peço ao Dr. Salvador que
faça a leitura da declaração de compromisso. O SR. SALVADOR CLARO NETO - Eu,
Salvador Claro Neto, infracionado RG número 12.851.098-5 exercendo o cargo de
químico e pesquisador no estudo de química de São Carlos, fui convocado a aparecer a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha e com fundamento nos
artigos 203 e 218 do código de processo penal, combinados com o parágrafo segundo
do Art. 13 da Constituição do Estado de São Paulo. E com o Art. terceiro da Lei
Estadual nº 11.124, de dez de abril de 2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade
sob pena de incorrer no crime previsto do artigo quarto, inciso dois, da Lei Federal nº
1.579, dia 18 de março de 1952. São Paulo, 29 de novembro de 2017. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. O professor Dr.
Salvador Claro Neto é graduado em química pela universidade de São Paulo, mestrado
pela Universidade de São Paulo e doutorado em química analítica pela universidade de
São Paulo. Atualmente é químico pesquisador da Universidade de São Paulo e tem
experiência na área de química analítica com ênfase em polímeros e derivados vegetais.
Professor, o senhor foi convocado por esta comissão, eu gostaria de 7 deixar bem claro
ao senhor que o objeto desta CPI proposta pelo deputado Rafael Silva, é apurar se o
convênio feito entre o governo do estado e o Icesp, Instituto do Câncer, que apresentou
um plano de trabalho aprovado pela Comissão de Ética Nacional e depois pela Anvisa,
se esse convênio utilizou recursos financeiros do estado, se esse convênio foi seguido à
risca. Eu deixaria aos outros deputados, mas para o senhor dizer se o senhor teve
conhecimento desse convênio, se acompanhou e qual foi sua participação ao longo do
processo. O SR. SALVADOR CLARO NETO - Eu tive conhecimento desse convênio e
minha participação nesse processo era a síntese da fosfoetanolamina. Era sintetizar uma
síntese da fosfoetanolamina para ser utilizado no convênio com a mesma qualidade que
nós desenvolvemos na USP. Esse era meu papel dentro do convênio. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E durante a fabricação, nós
estivemos na fábrica da Furp em Araraquara, um investimento de 200 milhões de
dólares para o governo do estado e nós achávamos que a Furp seria capaz de fabricar a
síntese desse produto. Para nossa surpresa, descobrimos que a fábrica não é
farmacoquímica, ela é apenas uma indústria farmacêutica que apenas manipula os sais,
os produtos, mas não faz nenhum tipo de farmacologia no sentido de síntese químico.
Tanto é que tivemos que procurar outros laboratórios. Foi indicado o laboratório da
PDT em Cravinhos, que foi contratada pelo governo do estado para fornecer a
fosfoetanolamina sintética. E qual foi seu papel dentro disso? O SR. SALVADOR
CLARO NETO - Como o governo do estado não tinha um laboratório especializado
para síntese, nós tivemos que procurar uma empresa, um laboratório particular que
tivesse dentro do estado de São Paulo. E o que era mais perto da nossa região era PDT
Farma de Cravinho. Entramos em contato com eles, aceitaram participar do convênio.
Meu papel era sintetizar dentro da PDT Farma de acordo com as normas da Anvisa a
fosfoetanolamina. E essa fosfoetanolamina seria enviada à Furp para ser encapsulada e
mandada para o Icesp, para o convênio. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - O seu acompanhamento no controle de qualidade do material
se restringia a fabricação e o controle dentro da fábrica. Saiu de lá, não tinha mais
participação sua? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Isso. Minha participação era
qualidade dentro da fábrica. E até o momento que o lote estava dentro da fábrica, era
embalado. A partir do momento que ele chegava na Furp aí não tinha mais participação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E o controle de qualidade
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desse material produzido no laboratório da PDT, dentro da quantidade necessária,
exigida, esse controle de qualidade obedeciam a critérios estatísticos que eram
executados, análise? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Assim, quando você vai
sintetizar qualquer fármaco, você tem que seguir normas de validação. Isso era feito
dentro da PDT. E a Furp exigia da empresa PDT que fizesse um laudo em um
laboratório particular. Quer, dizer, a Furp Só aceitava o lote junto com o laudo feito, e
um laboratório particular em Campinas. De posse desse laudo ela aceitava o lote e a
partir daí a responsabilidade era da Furp. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Obrigado. Eu passo a palavra ao deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pode ser outra pessoa, estou formulando. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Gileno Gomes. Rafael Silva com
a palavra. O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Eu gostaria de perguntar ao professor
Salvador se existia um acompanhamento, se existe um acompanhamento, ela sai da
PDT, vai para Furp. Se existe o acompanhamento, para saber se esse composto que vai
ser utilizado, se ele não sofreu nenhuma alteração ou se nós não tivemos condições,
através dessas pessoas que estavam lá para verificar, acompanhar, fiscalizar, se essas
pessoas tiveram condições de confirmar se aquele produto final era o que deveria ser ou
se não era. Existia alguma forma desse acompanhamento, para se ter certeza? “Foi
embalado agora 9 no vidro, no frasco, na caixinha, esse produto realmente é aquele que
foi elaborado pelo professor Salvador ali em Cravinhos”. O SR. SALVADOR CLARO
NETO - Dentro da Furp a única coisa que fizemos foi confirmar, assim, bem, antes dela
encapsular para mandar para o Icesp, se a máquina deles tinha condição ou não de fazer
esse encapsulamento. E se precisaria ou não adicionar algum aditivo. Porque o
problema de encapsular é a umidade do material, ela pode emplastar, a máquina pode
emperrar. Então a única coisa que fizemos foi acompanhar essa máquina e deixar ela
nas condições de encapsulamento. A partir daí nós não acompanhamos mais como era
encapsulada, como era mandada para o Icesp, nós não tivemos acesso. O SR. RAFAEL
SILVA – PDT - E depois do Icesp, a sequência, quando esse fármaco, vamos colocar
dessa forma, vai ser distribuído para ser utilizado para testes. O grupo teve condições de
fiscalizar se não houver nenhuma alteração, adulteração, se estava tudo perfeito, de
acordo com aquilo que foi proposto? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não, depois
que a Furp encapsulou nós não tivemos acesso a essas capsulas. Ela foi direto para o
Icesp, mas não foi feito um levantamento para ver se realmente tinha fosfoetanolamina
ou não. O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Eu entendo que a transparência é muito
importante para que a confiabilidade aconteça. Não sei. Mas não houve porque esse
instituto que fez a distribuição não permitiu? Houve algum entrave, problema para que
não houvesse o acompanhamento? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Eu não tenho
conhecimento se houve algum entrave. Quem fez esse pedido não fomos nós que
estávamos na empresa, não foi a PDT que fez, parece que foi o pessoal que estava
acompanhando os testes no Icesp. Quer dizer, eu não tive conhecimento. Eu sei que foi
feito o pedido. Agora, em relação se teve entrave ou não, eu não poderia dizer. O SR.
RAFAEL SILVA – PDT - Segundo me consta, esse material depois de dentro da
capsula, de dentro da embalagem, não foi distribuído para o pessoal que fez o 10
acompanhamento e automaticamente a fiscalização, esse pessoal não teve acesso a essas
capsulas. A partir daí você não sabe o que tem dentro da capsula, se realmente tem
umidade, não tem umidade, se o produto é a quantidade certa, se não é, se alguma coisa
se perdeu no meio do caminho. Quer dizer, eu penso dessa forma. O SR. PRESIDENTE
- ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem. O SR. Gostaria de fazer umas perguntas bem rápidas porque temos mais uma pessoa a ser

governo, e a Secretaria da Saúde e do estado com o Icesp. O SR. SALVADOR CLARO
NETO - Isso. O SR. GILENO GOMES – PSL - E o Icesp que fazia o convênio com
esses laboratórios? O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB Comprava. O SR. SALVADOR CLARO NETO - Ele comparava. O SR. PRESIDENTE
– ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E a única coisa que foi uma das exigências no
protocolo é de que o controle de qualidade do material produzido no laboratório, que é
privado, seria feito por um técnico que foi designado pelo secretário da saúde, que foi o
professor Salvador, para que ele acompanhasse a qualidade do material produzido no
laboratório. O SR. GILENO GOMES – PSL - Obrigado, Sr. Presidente Obrigado,
Salvador. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado Márcio Camargo. O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Nada a perguntarO
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Professor Salvador, sobrou
uma dúvida comigo, queria que o senhor esclarecesse bem. A partir do instante que a
fosfoetanolamina sintética era encapsulada na Furp e direcionada para o Icesp, daí para
frente o senhor não teve mais nem controle de qualidade, nada. O SR. SALVADOR
CLARO NETO - Não. Não participei. Quer dizer, ele era encapsulada e a Furp já
mandava para o Icesp. Quer dizer, a nossa responsabilidade ia até quando o material
chegasse na Furp. Dali para frente a Furp... O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Também um detalhe interessante, o senhor foi cedido pela
USP para acompanhar a produção junto a laboratório lá em Cravinhos, ficou à
disposição. O SR. SALVADOR CLARO NETO - Isso. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E qual foi a data que o secretário da saúde, Dr.
David Uip, comunicou a sessão do seu afastamento ao reitor da USP e devolveu ao
senhor o laboratório para a USP? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Ele comunicou
em 31 de março e a USP comunicou ao instituto no final de abril, 22 de abril. Eu voltei
para a universidade dia 26 de maio. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA
– PSDB - E a partir daí não se produziu mais então a síntese da fosfoetanolamina. O SR.
SALVADOR CLARO NETO - Não. Na PDT não se produziu. O que tinha na PDT
foram lotes que já estavam prontos. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA
– PSDB - E as pesquisas que caminharam a partir desta data feita ainda no Icesp, porque
elas não paralisaram exatamente em abril. 15 O SR. SALVADOR CLARO NETO Porque já tinha lotes que tínhamos deixado pronto. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Perfeito, muito bom. Ótimo. Obrigado pela sua presença.
Acho que sua presença aqui foi esclarecedora dentro do seu limite. Muito obrigado.
Agora quero chamar o Dr. Roberto Jun Arai que também foi convocado hoje. Dr.
Roberto Jun Arai, agradecemos sua presença nesta CPI. Ela foi convocada pelo
deputado Rafael Silva, foi instalada. E o objeto desta CPI é no sentido de esclarecer se
foram cumpridos os protocolos aprovados na central nacional de ética hoje também
junto a Anvisa. Esse é o objetivo, é nosso foco. Antes de começar a falar, gostaria que o
senhor fizesse a leitura do termo de compromisso desta CPI. O SR. ROBERTO JUN
ARAI - Eu, Roberto Jun Arai, infracionado RG número 5079947/6 exercendo o cargo
de gerente no Icesp fui convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de
inquérito como testemunha e como fundamenta nos artigos 203 e 218 do código do
processo penal, combinados com o parágrafo segundo do artigo 13 da constituição o
estado e com o artigo terceiro da Lei Estadual nº 11.124 de dez de abril de 2002, declaro
que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo
quarto, inciso segundo, da Lei Federal nº 1.579 de 18 de março de 1952. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. Dr. Roberto Jun Arai
é farmacêutico, graduado pela universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor pela
Universidade Federal de São Paulo, pós-graduação no Instituto do Virus Research da

ouvida. Dr. Salvador participou de auditoria no Icesp? O SR. SALVADOR CLARO
NETO - Não. O SR. - Quando da USP como professor, qual a dosagem e intervalos que
eram administrados quando eram distribuídos gratuitamente na USP essa substância? O
SR. SALVADOR CLARO NETO - Foi feita a pesquisa junto com o Hospital Amaral
Carvalho. O SR. - E qual a dosagem e intervalo? O SR. SALVADOR CLARO NETO Na época a dosagem que chegou foi relativa a quantidade de ácido graxo que teria no
nosso organismo, seria o equivalente a duas a três capsula por dia. Mas não tudo de uma
vez, intercalado. O SR. - Intercalado. Provavelmente isso deve ter sido comunicado ao
Icesp. O senhor teve algum conhecimento ou não? O SR. SALVADOR CLARO NETO
- Não tive. 11 O SR. - Ok. A qualidade da manipulação da USP quando o senhor fazia
junto com o professor, estava em atividade ainda, o professor não aposentado, seria a
mesma qualidade da PDT Farma que o senhor presenciou? O SR. SALVADOR
CLARO NETO - Sim. Justamente, a minha presença na PDT Farma era para garantir
essa qualidade. O SR. - Ok. O senhor tem conhecimento porquê da mudança da Furp de
Américo Brasiliense para Guarulhos? É de seu conhecimento a troca? O SR.
SALVADOR CLARO NETO - Não. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Posso esclarecer, me permite? A fábrica da Furp de Américo
Brasiliense, é uma fábrica que somente trabalha com líquidos, injeções, vacinas e
etecetera. E a Furp de Guarulhos é material seco, as capsulas. O SR. - Ok O transporte
desse material, ato o destino, Furp, o senhor tem conhecimento? O SR. SALVADOR
CLARO NETO - Era feito pela empresa, a PDT levava... O SR. - Anualmente? O
senhor acompanhou algum carregamento? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não,
um dos gerentes da empresa levava pessoalmente até a Furp. O SR. – Ok. O senhor
acompanhou algum encarregamento? O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não. O SR.
- Ok. O senhor foi acionado para testar as pílulas que estavam em teste no Icesp? 12 O
SR. SALVADOR CLARO NETO - Não. O SR. - Ok. Muito obrigado. Não tenho mais
nada a pergunta, presidente. Está sendo gravado? Obrigado. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Televisionado O SR. GILENO GOMES – PSL Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB
- Pela ordem, deputado Gileno Gomes. O SR. GILENO GOMES – PSL - Sr. Presidente
eu queria perguntar ao Salvador, o senhor acompanha no laboratório PDT só para
produzir? O SR. SALVADOR CLARO NETO - O meu papel dentro do convênio era
garantir a qualidade do produto dentro da empresa. Até chegar na Furp. O SR. GILENO
GOMES – PSL - Esse convênio que foi feito, foi feito por quem? O SR. SALVADOR
CLARO NETO - Foi feito pelo governador, pelo estado. O SR. GILENO GOMES –
PSL - E tinha custo? Esse convênio. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA
– PSDB - Quer que eu responda? Claro. Inicialmente, seriam testadas 200 pessoas que
tomariam, durante um cálculo inicial, de seis meses. Nesses seis meses, três pílulas por
dia, 180 vezes três, seriam 540 pílulas. Foi estimado que teria um custo, só do produto
farmacêutico para o teste, de mais ou menos 250 mil reais da matéria prima. Depois
mais a manipulação. O governador liberou a Secretaria da Saúde para fazer o convênio
com o Icesp e garantir os recursos que seriam necessários. Na época, o Icesp, a própria
Secretaria da Saúde, estimaram que gastariam em torno de cinco milhões de reais para
efetivar as pesquisas clínicas e eteceteras. Foram para frente e tivemos uma informação
por escrito, a pedido 13 do Ricardo Madalena, de que forma gastos 600 mil reais. Seria
mais ou menos esse a a toada que eu teria a informar. O SR. GILENO GOMES – PSL Salvador só participava da pesquisa, do trabalho dentro... O SR. SALVADOR CLARO
NETO - ...não, fabricação, a qualidade do produto. Quer dizer, o produto tinha que sair
da PDT com a mesma qualidade que foi desenvolvida na universidade. Então essa
garantia... O SR. GILENO GOMES – PSL - ...esses convênios eram feitos direto com o

Universidade de Kyoto. É gerente do núcleo de pesquisa do Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo, membro da comissão de facilitação de pesquisa clínica da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e membro da comissão de
relações e parcerias do instituto de câncer do estado de São Paulo e tem vários trabalhos
publicados. Nós agradecemos muito sua presença para que dê andamento a esta CPI. E
gostaria de, em primeira mão, perguntar ao senhor, o senhor tem conhecimento do
protocolo que foi apresentado no plano de pesquisa clínica sobre a fosfoetanolamina
sintética, o protocolo que foi aprovado pela comissão nacional de ética e pesquisa e
depois aprovado pela Anvisa. 16 O SR. ROBERTO JUN ARAI - Correto. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Tem conhecimento, muito bom.
E apenas para interesse nosso, há uma portaria RDC 38 do Ministério da saúde, de 12
de agosto de 2013, onde no seu artigo 13 e 14 falam do uso compassível de produtos em
fase de aprovação pela Anvisa. Ou seja, passadas as etapas iniciais que seriam testes em
animais e até o efeito em ser humano, quando já estivesse em fase de teste como
medicamento, que eles poderiam ser ministrados para pacientes ditos compassíveis. O
senhor também tem conhecimento. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E o senhor também tem
conhecimento em 13 de abril de 2016, o congresso nacional aprovou uma lei sancionada
pela presidente Dilma, é uma lei 13269/2016 onde exatamente aprovada a lei tornando
aquela portaria RDC 38 com o mesmo efeito de lei. Tornando a portaria do ministério
como lei. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - E que no mês seguinte, no dia 15 de maio de 2016, a
associação médica brasileira entrou com uma ação de inconstitucionalidade número
5501 de 16 e até hoje houve um efeito de liminar, mas ainda não foi julgado. Estamos
aguardando o julgamento desta lei. Doutor, o senhor tendo conhecimento exatamente do
protocolo, eu queria que o senhor nos contasse se exatamente esse protocolo junto ao
conselho nacional de ética e o próprio plano de pesquisa aprovado na Anvisa, se ele foi
seguido rigorosamente. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Acho que é importante primeiro
falar qual foi minha função dentro do projeto. Por boas práticas clínicas, nós somos
delegados a funções limitadas ou não, depende. No meu caso, a minha função foi de
apoio operacional. O desenho do projeto, a concepção do projeto, a análise dos dados, a
leitura dos pacientes, isso eu não participei. É bem importante dizer isso. Essa função de
17 avaliação do projeto, de determinação do projeto, se ele se encaixa dentro de um
contexto da saúde pública, é uma atribuição muito do investigador de pesquisa, clínico.
Toda essa função eu não participei. No demais, nas questões operacionais eu posso
responder dentro do que foi mina competência no projeto. O SR. - Um aparte, Sr.
Presidente, é possível? O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB Pois não, concedido. O SR. - Quem seria essa pessoa que fez o protocolo do projeto? O
SR. ROBERTO JUN ARAI - Ah não, esses são os médicos investigadores. O SR. - O
senhor sabe dizer os nomes? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Claro, o professor Paulo é
o coordenador, co investigador. O SR. - Paulo? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Paulo
Hoff. O SR. - Ok, quem mais? O SR. ROBERTO JUN ARAI - O co-investigador, Dra.
Pilar, Dra. Milena, isso já está público, inclusive. O SR. - Então do protocolo o senhor
não participou. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Desenvolvimento não. O SR. - Ok. Só
isso, presidente. 18 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB Consta no protocolo que seriam pesquisadas dez modalidades de tumores de moléstias.
E que em cada tipo de pesquisa seriam analisadas 21 pessoas por tipo. E que esses tipos
seriam estatisticamente distribuídos um seria placebo, outro terminal compassível, outro
intermediário e outro inicial. Dentro dessa gama estatística seriam selecionados para um
tipo de doença entorno de 21 pessoas. E dez tipos, seriam selecionadas 210 pessoas para
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efetuar esses testes. Pelo relatório que vimos, foram pesquisados em torno de 78 pessoas
ou foram selecionados 82 e pesquisados 78. O senhor participava da parte operacional,
ou seja, das pessoas que eram selecionadas para que fossem feitos os testes. O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Não, isso ainda é uma parte clínica do projeto. A seleção dos
pacientes, avaliação dos dados, análise estatística, alteração do projeto, uma triste
decisão se o projeto continua ou não isso é muito restrito a corpo de investigadores.
Então as questões operacionais, a pesquisa clínica, elas são mais tramitações de
documento, apoio, infraestrutura, fornecimento de recurso, treinamento em recursos
humanos. Acho que são universos bem diferentes. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - No dia quatro de abril, através de um memorando, o Dr. Paulo
Hoff pediu informações ao professor Gilberto, que é o autor inicial, pediu a ele que
informasse qual seria a dosagem a ser aplicada. Isso em abril. E no dia 11 de abril, uma
semana depois, o professor Gilberto respondeu que no protocolo estava escrito de que
haveria necessidade dos testes de farmacocinética para dimensionamento previsto no
escopo inicial do projeto e do protocolo. Eu queria saber do senhor se foram feitos
testes farmacocinéticos exatamente para se determinar essa dosagem que foi dada aos
pacientes. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Foram. Eu recebi esse ofício em cindo de
junho, em uma reunião com a Dra. Bernardete, ela entregou em mãos junto com o Dr.
Guilherme, tem uma ata, tem tudo. Junto dessa entrega, desse ofício, dessa solicitação
de ensaio de farmacocinético, foram feitas várias outras solicitações, inclusive um
projeto novo, isso é muito comum discutir no projeto. Eu levei essa solicitação, na
verdade não foi nem uma solicitação, foi um pedido de ajuda para fazer a
farmacocinética e eu explico porquê. Dentro do protocolo de pesquisa, para esse item
específico eu tive que ler um pouco mais aprofundadamente. A pesquisa de 19
farmacocinética era para ser feita como pesquisas futuras, item dois do protocolo, está
descrito. Itens futuros. No item 23, além de ser item futuro, esse estudo de
farmacocinética ele deveria ser feito nos pacientes que apresentassem respostas,
também está descrito no projeto. Nós, imediatamente, levamos isso em reunião com o
professor Paulo, ele acolheu essa solicitação rapidamente e começamos a busca por esse
laboratório para fazer a farmacocinética. Eu vou contar cronologicamente porque acho
que é importante. Nós consultamos a universidade de Harvard para entender melhor a
tecnologia, porque era o primeiro teste em humanos. Nós consultamos o Ciemp,
tivemos o cuidado de pedir uma indicação de laboratório para a comissão indicada pelo
professor Chierice, eles indicaram um laboratório da Merc, nós entramos em contato
também e aí sim construímos esse edital e publicamos. Essa publicação saiu em
setembro, o processo de compras foi em agosto. Para nossa surpresa, nenhum
laboratório se candidatou para fazer farmacocinética. Foi curioso, inclusive. Nenhum.
Estendemos esse edital e no segundo edital o Ciemp mandou uma proposta e aí sim
conseguimos fechar o contrato e agora iniciamos o trabalho de farmacocinética. Não,
não foi uma tarefa simples, são vários laboratórios que entramos em contato, mas
continuamos o trabalho. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem, deputado. O SR. - Segundo a Conep,
plataforma Brasil, o objetivo secundário a avaliar é a toxidade relacionadas ao
tratamento, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, objetivos exploratório,
determinar a toxidade da fosfoetanolamina em uma população não selecionada, esse foi
o primeiro passo. E número cinco, avaliação de farmacocinética. Então eu discordo do
Dr. Roberto do que ele está falando aqui. E gostaria de saber dele se em outros testes
que são feitos no Icesp, se não existe a farmacocinética em nenhum dos vários testes há
vários anos que está sendo feito, porque ele foi buscar informação fora do Brasil. Já
existiu alguma vez farmacocinética no Icesp? O SR. PRESIDENTE - ROBERTO

um procedimento operacional padrão, para monitorais e auditorias, que tem base nas
boas práticas clínicas. O SR. - Tanto nessa que foi feita os testes da fosfoetanolamina
como outra pesquisa qualquer, o tratamento com auditores foi o mesmo. Não teve
diferença nenhuma. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Semelhante. Talvez a necessidade
de frequência que a comissão pediu era até maior, e nós atendemos, inclusive. Mas só
isso, em questões de frequência. O SR. - Não houve crescimento, no seu ver, dos
auditores. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não, jamais. O SR. - Ok. No dia 24 de abril
de 2017, um dos auditores solicitou uma visita à farmácia do Icesp para avaliar como a
substancia sobre investigação, no caso a fosfoetanolamina sintética estava sendo
armazenada e qual era o fluxo de entrada no hospital até a achegada no paciente. Na
mesma oportunidade, solicitou amostras dos frascos lacrados e devolvidos pelo paciente
para serem analisadas e auditadas. Esta visita foi negada, as amostras não foram
entregues e o auditor foi orientado a formalizar o pedido via e-mail, procede? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Acho que a visita foi liberada, a visitação na farmácia não há
problemas. Eu acho que a questão da oscitação também não foi recusada, mas o que
houve no lugar desta solicitação... isso foi por e-mail. Eu tenho até os registros, como
está dito aí. Eu pedi uma solicitação por e-mail e nós respondemos dizendo que esta
solicitação precisaria ser encaminhada à Secretaria da Saúde. O SR. - Isso é padrão do
Icesp? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Isso é padrão porque a secretaria é o
patrocinador. Toda a vez que temos alguma solicitação, o patrocinador é que precisa dar
essa autorização. E nós nos propusemos a encaminhar essa solicitação à SES para que
pudesse fornecer as amostras. 24 O SR. - No mesmo dia o pedido foi formalizado por email, como você acabou de dizer aqui, doutor, e foi respondido pelo senhor dizendo que
iria encaminhar a solicitação e em breve daria um novo retorno. Para quem essa
solicitação foi encaminhada na secretaria? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não foi
encaminhada. Na verdade, nós iríamos encaminhar a solicitação feita pelo grupo à
secretaria. O SR. - Foi encaminhada a sua pessoa e você que fez o encaminhamento à
secretaria? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não. Nós pedimos ao grupo que fizesse
como solicitação a SES e nós encaminharíamos essa solicitação. O SR. - Isso foi feito?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - A solicitação não veio, não recebi. O SR. - Os auditores
não fizeram a solicitação? O SR. ROBERTO JUN ARAI - À SES não, fizeram uma
solicitação, acho que em nome do professor Paulo, eu pedi só para trocar o nome e
colocar secretaria e nós encaminharíamos. O SR. - Isso não foi feito. O SR. ROBERTO
JUN ARAI - Não recebi. O SR. - O senhor conhece a enfermeira Juliana Guimarães? O
SR. ROBERTO JUN ARAI - Conheço. O SR. - Ela estava envolvida na pesquisa e foi
desligada. O senhor sabe o motivo? 25 O SR. ROBERTO JUN ARAI - Novas
oportunidades. O SR. - Para ela? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Para ela. O SR. - Ela
saiu. Ela pediu a conta. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Pediu a conta. O SR. - Ok. No
protocolo que foi definida a dosagem e o intervalo, que na realidade não houve, o
senhor participou disso ou só veio pronto para execução? O SR. ROBERTO JUN ARAI
- Já veio pronto, não participei. O SR. - Os pacientes recrutados, todos, sem exceção,
são pacientes em estado avançado, a maioria em estado terminal. Esta decisão foi de
quem, o senhor sabe dizer? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Isso é do corpo de
investigadores. Dos desenvolvedores do projeto. O SR. - Que são os? O SR. ROBERTO
JUN ARAI - Os médicos. O SR. - Paulo Hoff, doutora, esqueci o nome... O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Dra. Milena. O SR. - O senhor acredita que os testes foram
feitos com lisura, transparência e sem cercear a equipe de auditores? O SR. ROBERTO
JUN ARAI - Sim, claro. 26 O SR. - Em todos os sentidos? O SR. ROBERTO JUN
ARAI - Sim. O SR. - O senhor como um dos funcionários do Icesp e gerente de núcleo
dos testes da fosfoetanolamina acha que o recurso público disponibilizado para os testes

MASSAFERA – PSDB - Já. 20 O SR. - Então por que o senhor foi buscar lá fora? Qual
o motivo? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Assim, a tecnologia é muito específica para
cada dia de farma, nós não conhecíamos, de fato. Então mandamos alguns e-mails para
entender. Depois procurou no mercado nacional. O SR. - Mas a experiência do senhor
de anos trabalhando, o know-how que o senhor tem. Aqui eu acabei de dar uma olhada
no seu histórico, você foi buscar lá for para entender alguma coisa com relação a esses
testes? Me corrija se eu estiver errado. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Tem uma série
de razões, inclusive também por conta do corpo de pesquisadores que sugeriu. O SR. Quem era o chefe da pesquisa? O senhor, por acaso? O SR. ROBERTO JUN ARAI Não. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Não, ele é
operacional. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eu sou a pessoa que operacionaliza as
coisas. Essas discussões, onde buscar, tudo mais, sempre passa pelos investigadores. O
SR. - Ok. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pelo que
entendi, o seu trabalho era operacional, operar de acordo com as instruções recebidas,
inclusive a dosagem do medicamente. Quer dizer, a dosagem que falaram que era para
dar uma, duas ou três pílulas foi o que foi feito, mas não era uma decisão sua, somente
operava. O SR. - Eu vou chegar lá. 21 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Apenas mais uma coisa assim. Realmente, não sei se já te
entreguei, queria ter entregado para que distribuísse à comissão, o edital de compra dos
serviços de análise de farmacocinética, aqui eu tenho em mãos, ele é datado do dia 16
de outubro de 2017. Quer dizer, nesse período todo as pesquisas continuaram ou
ficaram suspensas dentro do seu ramo, na sua parte operacional, o senhor é que fazia o
acompanhamento da distribuição do medicamento, com os pacientes. Esse é o caso. Não
é operacional? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eu nem participava dessas atividades. A
minha participação foi operacional nas questões administrativas. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Nós temos aqui um documento, no dia 11 de
abril, que foi entregue ao Dr. Paulo Hoff, protocolado, de que a dosagem deveria ser
calibrada pelo teste de farmacocinética. E eu tenho aqui em mãos um edital de compra
de data de 16 de outubro. Então ficamos seis meses entre pedir o teste de
farmacocinética e se conseguia. Bate com o que o senhor falou. O SR. ROBERTO JUN
ARAI - Esse foi o segundo edital. O primeiro foi em setembro. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Porque no primeiro não houve licitantes. O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Não houve, não apareceu. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Obrigado. O SR. - Gostaria de fazer perguntas. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois não. O SR. - Seu cargo
atual no Icesp é gerente das pesquisas, correto? O SR. ROBERTO JUN ARAI - É
gerente do núcleo de pesquisa. 22 O SR. - Ok. Qual seu envolvimento no estudo? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Foi de apoio operacional. Providenciar infraestrutura para o
pessoal da comissão, indicada pelo professor Chierice também. O SR. - Você fez parte
da elaboração do protocolo de estudo da fosfoetanolamina sintética? O SR. ROBERTO
JUN ARAI - Não. O SR. - Ok. Os estudos foram encomendados pela Secretaria de
Saúde de São Paulo e foram nomeados auditores, Bernardete Cioffi, Dra. Sandra, Dra.
Cristina, Dra. Regina, Dr. Durvanei, Dr. Guilherme, como auditores da pesquisa. Essa
informação é correta? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim. O SR. - O senhor reconhece
essas pessoas como auditores do estudo? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim. O SR. O senhor como gerente do núcleo de pesquisas do Icesp tem consciência dos deveres,
atribuições e poderes dos auditores das pesquisas, correto? O SR. ROBERTO JUN
ARAI - Sim. O SR. - Descreva para mim, por favor, quais são os padrões do Icesp em
relação as auditorias de pesquisas. Se esses padrões são iguais para todas as pesquisas,
incluindo as encomendadas pelas indústrias. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Nós temos

foi bem empregado? O SR. ROBERTO JUN ARAI - A área técnica da pesquisa é
completamente apartada da área financeira, então não temos nem acesso a essas
informações. O SR. - Você não tem conhecimento de quanto foi gasto nesses testes. O
SR. ROBERTO JUN ARAI - Não sabemos. O SR. - Não tem nem ideia? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Não, é totalmente apartado. É o modelo adotado pelo Icesp. O
SR. - hoje o senhor participa de quantas pesquisas no Icesp diretamente sobre a sua
jurisdição de gerente de núcleo? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Nós temos algo em
torno de mil e 200 projetos. O SR. - Você é responsável pelos mil e 200 projetos? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Não. O núcleo de pesquisa é uma unidade de apoio aos
pesquisadores. Por isso que toda a vez que nos referimos a um projeto de pesquisa, o
pesquisador responsável é responsável, inclusive, até por infraestrutura. Mas nós
providenciamos apoio. Quem é responsável pelas pesquisas são os pesquisadores. 27 O
SR. - Seria importante dar continuidade às pesquisas, na sua opinião como
farmacêutico? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Dar continuidade nas pesquisas com? O
SR. - Da fosfoetanolamina. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Se há margem de dúvidas
elas precisam ser sanadas. O SR. - Porque o senhor disse se há margem de dúvidas?
Existe dúvidas da sua parte? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não, não existem dúvidas
da minha parte, mas... O SR. - De outros do plantel do Icesp existe dúvidas? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - São pesquisas. O SR. - Sim. Existe dúvidas? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Sempre podem existir. O SR. - Podem existir. Ok. Ácidos
graxos são importantes para ingerir a substâncias fosfoetanolamina? Você tem esse
conhecimento? Foi passado a você isso? Ou a sua expertise como farmacêutico já lhe dá
esse bom senso? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Essa estruturação de projeto eu não
participei. O SR. - Mas conhecimento da sua informação, você acha importante ácidos
graxos para ingerir a fosfoetanolamina? Você é formador e tem conhecimento. O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Não especifico nessa área. 28 O SR. - Não sabe me responder.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Nem posso especular sobre isso. O SR. - Você não tem
esse conhecimento, como funcionário renomado do Icesp. O SR. ROBERTO JUN
ARAI - Não tenho como especular. O SR. - Não é você que está especulando, eu que
estou especulando. Você tem conhecimento? Desculpa dizer, mas o senhor está sob
juramento. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim, mas não é uma especialidade minha,
mesmo. O SR. - Ok. É de seu conhecimento que ao ligarem no Icesp os atendentes
diziam que não existe mais vagas, que o quadro de pacientes estava completo? Procede
essa informação? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não tenho conhecimento. O SR. Não tem conhecimento? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não. O SR. - Ok. O senhor já
respondeu, mas cabe a mim perguntar, por qual motivo não fizeram farmacocinética
para saber a dosagem certa, pois se tratava de vidas humanas. Sabe me responder? O
SR. ROBERTO JUN ARAI - Antes do projeto? O SR. - Não, no decorrer do projeto.
Primeira fase, testar toxidade, segunda fase, ver a dosagem ideal para que se tome
qualquer substancia que está em teste. Estou errado? 29 O SR. ROBERTO JUN ARAI Não. O que define o projeto é o que foi feito. O SR. - Você já acompanhou nessas mil e
200 pesquisas que estão sendo realizadas no Icesp, farmacocinética de outros testes? O
SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim. Alguns testes sim. O SR. - Ok. O Conep confirmou
através do plano de trabalho do Icesp a participação do Hospital AC Carmo, Fundação
Amaral Carvalho e Fundação PIO12, procede? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não
estou bem lembrado disso. O SR. - O senhor chegou a prestar trabalhos, assessoria na
fundação PIO12, Amaral Carvalho e AC Camargo sobre a fosfoetanolamina? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Não. O SR. - Tem certeza? Estou terminando. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Não, só o seguinte. O AC
Camargo é São Paulo. O SR. - Sim. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA
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– PSDB - Tem Amaral Carvalho. O SR. - Fundação Amaral Carvalho e Fundação
PIO12. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB -Fundação Amaral
Carvalho é Jaú. 30 O SR. - Sim. O senhor prestou serviço em um desses três hospitais?
Pela fosfoetanolamina. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Se eu prestei? Não. O SR. - Não
foi testado em nenhum desses três hospitais. Desconhece. O senhor sabe me dizer o
porquê da contratação da farmacocinética como o senhor acabou e dizer, após a
instalação dessa CPI? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Desculpa, quando foi instalada a
CPI? O SR. - Eu gostaria do deputado Rafael Silva dizer o dia que ele fez a solicitação e
quando foi instalada. O SR. RAFAEL SILVA – PDT - A solicitação foi feita há muito
tempo. Agora a instalação eu não sei a data exata. Mas o deputado Massafera talvez
tenha condições de falar a data da instalação da CPI. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem, nobre deputado, é o seguinte. Nós
temos uma lista de proposituras de CPI. O SR. - Ok. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Vamos dizer que a propositura do deputado Rafael Silva foi
feita no ano passado no início desse ciclo. Ele propôs isso em 2016. Ele deveria ser
décima quinta, décima sétima propositura na ordem de aprovação. E somente, por
norma, só podemos ter em vigor cinco. Então na hora que termina uma começa a sexta,
na hora que termina a outra, a sétima. E esta entrou em aprovação no dia três de
outubro, se não me falha a memória, foi aprovada para começar a instalar. E nós
instalamos no dia 18 de outubro. Caiu a vez dele no dia três de outubro. E ela foi
organizada, selecionado os deputados, os partidos políticos indicaram os membros e no
dia 18 de outubro ela começou a iniciar. Acho que esse é nosso cronograma. 31 O SR. Ok. O SR. ROBERTO JUN ARAI - A primeira publicação da farmacocinética saiu no
“Estadão” dia 26 de setembro. Não teve relação com a CPI. O SR. - Ok, isso é da parte
do senhor, que o senhor está falando. Margarina no pão em excesso é recomendada aos
pacientes com câncer? Sua formação pode me dar essa posição. Eu sou engenheiro, eu
desconheço. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Isso é uma questão dos investigadores, do
desenho do estado, não posso nem opinar. Não é da minha alçada. O SR. - Ok. Existe
material impresso sobre orientação nutricional aos pacientes que foram testados com a
fosfoetanolamina? É de seu conhecimento por ser gerente do núcleo de pesquisa? O SR.
ROBERTO JUN ARAI - Impresso? Creio que não. O SR. - Creio que não. Não houve
nenhum informativo, nada por escrito ou em pauta? O SR. ROBERTO JUN ARAI Para informações nutricionais impresso? O SR. - Isso. O SR. ROBERTO JUN ARAI Impresso não. Houve uma orientação por parte do grupo. O SR. - Orientação verbal ou
por escrito? O SR. ROBERTO JUN ARAI - Dentro dos protocolos do Icesp tem toda
uma orientação. O SR. - Dentro dos protocolos do Icesp existe essa orientação. 32 O
SR. ROBERTO JUN ARAI - É, são orientações padrão. O SR. - Eu requisito, Sr.
Presidente, que faça o pedido por escrito ao Icesp desse protocolo padrão sobre
orientação nutricional que ele acabou e confirmar aqui. Muito obrigado. Era só isso que
eu tinha a perguntar. Após os demais perguntarem, se eu lembrar de mais alguma coisa
eu retorno. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Com a palavra
o deputado Gileno Gomes. Marcio Camargo. Eu só não entendi a sua solicitação porque
eu acho que para cada tipo de paciente nós temos um tipo de alimentação. O SR. - Sem
dúvida, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu
tenho acompanhado algumas pessoas que são chamadas nutrólogas, e esses nutrólogos
recomendam alimentação como, não como açúcar, não tome refrigerante, evite sol, o
que mais? Isso tudo. Talvez seria o caso de solicitarmos orientação para pacientes que
têm algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. É mais adequado, correto? O SR. - Eu
persisto e gostaria que V. Exa. fizesse o pedido por escrito. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Por escrito. O SR. - Ok. Do protocolo nutricional
que foi passado a orientação aos pacientes. O SR. PRESIDENTE ROBERTO
MASSAFERA – PSDB - Aos pacientes em pesquisa. O SR. - Ok. Nessa pesquisa. O
SR. - Sr. Presidente, me permite? O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA –
PSDB - Pois não. 33 O SR. - Acho que o Dr. Roberto gostaria de complementar. Talvez
o deputado Madalena tenha se confundido na questão quando ele falou do protocolo.
Não é exatamente o protocolo padrão para todos os pacientes. É óbvio, cada paciente de
acordo com o seu estado, com sua... é isso que o senhor acabou e dizer. Foi exatamente
o que o Dr. Roberto disse. Não existe um menu para todos os pacientes... O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - ...nós vamos pedir somente a
orientação nutricional para os pacientes desse tipo, para essa pesquisa. O SR. Exatamente, é isso que é importante. Ficou claro. Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE
- ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Nada. Dr. Roberto, queria agradecer sua
presença aqui. Acho que para nós que estamos começando esse nosso trabalho... O SR.
RAFAEL SILVA – PDT - ...Sr. Presidente, eu queria fazer mais uma pergunta. Talvez
até exagerando. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois não.
Deputado Rafael Silva com a palavra. O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Eu queria saber
do Dr. Roberto se esse pessoal que acompanha os pesquisadores da fosfo, que
pesquisaram na USP e as pessoas que querem realmente um resultado, se elas têm
acesso ao frasco ou a essas capsulas que são entregues para que o paciente possa utilizála. Se isso é permitido. Para que haja um acompanhando para ver se realmente o que
está sendo entregue é aquele que foi produzido pelo professor Salvador, ou se é aquele
que faz parte da proposta dessa pessoa da USP de São Carlos quando esse pessoal
pretendeu, realmente, encontrar algo que possa ajudar na cura do câncer. Eu seja,
resumindo, quem acompanha, quem fiscaliza, esse pessoal da auditoria tem acesso ao
produto antes dele ser usado? 34 O SR. ROBERTO JUN ARAI - Tem. Nós podemos
encaminhar de novo. Podemos encaminhar com satisfação essa solicitação à SES.
Inclusive aleatorizando as amostras, no formato que eles julgarem necessário, nós
fornecemos. O SR. RAFAEL SILVA – PDT - As informações que tivemos até então é
de que eles não teriam acesso, que esse acesso não foi permitido, foi proibido, não sei,
então precisamos confirmar. O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eles não foram proibidos.
Somente solicitamos um oficio para que pudéssemos encaminhar à Secretaria da Saúde,
para a SES anuir e nós podemos entregar. Porque assim, a SES nos confiou a droga para
que pudéssemos entregar aos pacientes. Então não tem como, a SES precisa autorizar. O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Mais alguma questão,
deputado Rafael Silva? O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Não. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Queria agradecer sua presença aqui. E acho que
seus esclarecimentos, dentro da sua responsabilidade de gerente operacional, acho que
de acordo com as perguntas foram esclarecedoras. E vamos dar continuidade nos outros
dias. O senhor está convidado, se quiser vir assistir outros depoimentos que vamos
convidar, outras pessoas. O nosso interesse aqui é, primeiro, sabermos que cada
paciente é um universo diferente. Tem pessoas que às vezes tomando água com limão
saram. Existe o aspecto placebo, o aspecto psicológico. Exatamente nós queríamos ter
uma comprovação estatística do nível de eficiência desse produto que está em
aprovação para se transformar em um medicamento. E nós presenciamos muitos
problemas. A mistura do fósforo com a amina e com o álcool, o pessoal está vendendo
como suplemento alimentar. Agora, quando você faz a mistura, mas passa por
tratamentos químicos, fazendo a síntese química da fosfoetanolamina transforma
exatamente no que o organismo humano produz. E nós já temos experiências divulgadas
que muita gente ao tomar a fosfoetanolamina sintética, já que fez quimioterapia,
radioterapia, já chamado paciente 35 compassível, não faz nenhum efeito. E em
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algumas pessoas ainda faz efeito. É exatamente a necessidade de que essa estatística
seja bem feita para você saber quem tem aquele aspecto psicológico, quem tem aquele
aspecto que respondeu a tratamento, mesmo tendo passado por quimioterapia. Acho que
o nosso espírito é aproveitar a ciência brasileira, a pesquisa brasileira, a inovação que
nós sabemos que o Brasil paga muito caro pelos produtos farmacêuticos de outros
países que atingem níveis assustadores. Muito obrigado, agradeço a sua presença e sua
disposição a nós aqui. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão.

Sétima Reunião – 06.12.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Havendo número
regimental, está aberta a 6ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de apurar as razões que motivaram o Estado a paralisar as pesquisas para
liberação da substância fosfoetanolamina sintética, produzida pelos cientistas do campus
de São Carlos da USP. Registro a presença dos Srs. Deputados: Ed Thomas, Ricardo
Madalena, Gileno Gomes, Roberto Massafera e Cássio Navarro. Solicito à secretaria
que leia... O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não? Pela ordem. O SR. ED
THOMAS - PPS - Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura da Ata. Já é de
conhecimento dos deputados presentes. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - É regimental. Está aprovada a Ata da reunião anterior. Antes
de procedermos com a oitiva dos nossos convidados de hoje, queria apenas justificar
que fizemos convite ao Dr. Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira
Para o Progresso da Ciência; ao professor e Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente
da Academia Nacional de Medicina; e o Dr. Luiz Davidovich, presidente da Academia
Brasileira de Ciências. Os três alegaram motivos diversos e deixaram de atender nosso
convite. Depois podemos transformar, se necessário, esse convite em convocação. O
SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O professor Luiz
Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, eu já convoquei. Ele não
foi convidado, mas convocado. Então eu gostaria que o senhor tomasse providências
para que ele esteja aqui na semana que vem. 2 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - De novo, repito, o Dr. Ildeu de Castro Moreira foi convidado
pelo Cezinha de Madureira, e declinou do convite. O professor Luiz Davidovich
declinou do convite alegando não ter possibilidade. O Dr. Jorge Alberto Costa e Silva
também declinou do convite. O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
- ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem. O SR. - Boa tarde a todos. Ele
declinou do convite ou não concordou com a data de agendamento? O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ele mandou dizer que não
poderia comparecer e mandaria um representante. Esta Comissão não se faz com
representantes, e sim com convidados ou convocados. O SR. - Os três convites? Eu
gostaria de solicitar cópia dos e-mails. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Ok. Dando sequência, temos o convidado Dr. Sérgio Perussi,
da PDT-Pharma, para que seja inquirido. Está presente? Queria anunciar também a
presença do nosso companheiro e autor da propositura desta CPI, o Rafael Silva. E
também o deputado e presidente da Comissão de Saúde, Cezinha de Madureira. Rafael,
o título da convocação feita por você é “as razões que motivam o Estado a não realizar
pesquisas para liberação”. Estamos estudando para mudar a palavra “não realizar” para
“paralisar”. Porque na verdade realizou, mas paralisou. Se todos estiverem de acordo,

vamos mudar esse verbo. Convido o Sergio Perussi... O SR. ED THOMAS - PPS Presidente, pela ordem. Se vem à contento, é que não se pode alterar o objeto, segundo
nossa assessoria. 3 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então
fica o mesmo, mas sempre vamos falar que estamos pesquisando a paralização, e não a
não realização. O SR. ED THOMAS - PPS - Informalmente nós falamos. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Também queria anunciar a
presença da nossa deputada Márcia Lia. Requeiro que o Dr. Sérgio Perussi leia e assine
o termo de compromisso de depoente. O SR. SÉRGIO PERUSSI - Eu, Sérgio Perussi
Filho, infra-assinado no RG 6.917.784-3, exercendo o cargo de diretor da empresa
PDT-Pharma Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, fui convocado
a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com
fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o
parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual
11.124, de dez de abril de 2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de
incorrer no crime previsto no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de
1952. São Paulo, seis de dezembro de 2017. Assinado, depoente. O SR. PRESIDENTE
- ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado Sérgio. Esta CPI tem um objeto bem
claro e definido legalmente, é pesquisar se o protocolo de pesquisa aprovado perante a
Anvisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Médica foi seguido à risca. Ele foi
realizado com recurso público do Estado, então esta CPI verifica exatamente por que
foram paralisadas as pesquisas. Se bem que o requerimento do nosso deputado Rafael
Silva seja “o que motiva o Estado a não realizar as pesquisas”, na verdade o objeto
juridicamente é se foram realizadas as pesquisas, e se elas seguiram o protocolo. É um
objeto jurídico definido em lei, e não cabe a nós discutirmos a questão química, médica
ou farmacêutica e eficácia de medicamento. Sabemos que dentro do protocolo foi
indicado laboratórios farmacoquímicos escolhidos pelo Governo do Estado, e indicada a
PDT, que fez a síntese da fosfoetanolamina produzindo o produto que está em análise
para ser certificado na forma de protocolo. O senhor foi convocado porque estamos
fazendo o rastreamento, dentro da lei e das normas da Anvisa, de que o produto foi
produzido na PDT-Pharma, e 4 entregue em sacos não sei se de 30 ou 32 quilos,
transportados para a Furp, e de lá encapsulados. Então o rastreamento é o seguinte,
sabemos que o produto era produzido na fábrica e com controle de laboratório. A partir
disso eram remetidos à Furp. Então o senhor nos esclareça, feita a análise laboratorial,
como eles eram transportados e entregues à Furp. O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr.
Presidente, só um minutinho antes do Dr. Sérgio começar. Eu queria pedir a permissão
porque preciso me retirar. Até para que o Rafael Silva ocupe o assento aqui, porque
tenho um compromisso. Sei que essa questão da CPI é muito importante e tem várias
outras pessoas para depor, mas infelizmente não vou poder continuar aqui. Peço a
permissão para que eu possa me retirar. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Permissão concedida. Muito obrigado, deputado Gileno
Gomes. Agradecemos a sua presença. A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr.
Presidente. Estou com o mesmo problema. Tenho mais duas atividades no mesmo
horário e também terei que me retirar. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Pois não, nobre deputada. Agradeço sua presença e fica
convocada para a próxima quarta-feira, porque daremos continuidade às nossas
arguições nas pessoas envolvidas, principalmente para concluir a rastreabilidade do
processamento da produção. Obrigado. O SR. SÉRIO PERUSSI - Boa tarde a todos que
compõem a Mesa, os deputados e também os presentes. Como foi solicitado, a
informação que tenho para passar é que produzimos o produto e ele foi entregue à Furp
de forma regulamentar, com transporte realizado pessoalmente por mim. Os três lotes
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entregues à Furp foram entregues lá mesmo, de maneira tradicional e seguindo todos os
procedimentos que a Furp exige para entrega do produto, com laudo técnico nas
condições que tínhamos a cada entrega. Na realidade, era um processo que estava em
andamento, toda essa parte de definição da composição da substância. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agora abro a palavra ao
deputado Ricardo Madalena. 5 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado
presidente. Cumprimentar todos os pares e o Dr. Sérgio. Gostaria de proferir algumas
perguntas, Dr. Sérgio. A fórmula da fosfoetanolamina sintética desenvolvida pelo
professor Gilberto foi a mesma executada pela PDT-Pharma para os testes? O SR.
SÉRIO PERUSSI - Exatamente a mesma, porque sempre contou com a operação de
todo o processo do Dr. Salvador Claro Neto, parceiro na manipulação e produção da
substância. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. É de seu conhecimento se
houve algum acréscimo de substâncias pela Furp antes de encapsular? O SR. SÉRIO
PERUSSI - É do conhecimento de que foram adicionados excipientes para fazer o
encapsulamento. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Perdão, adicionado o quê? O
SR. SÉRIO PERUSSI - Excipientes. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Poderia ser
mais específico sobre o que é excipiente? O SR. SÉRIO PERUSSI - São produtos
adicionados para viabilizar um melhor funcionamento do equipamento, e com isso ter
um encapsulamento tecnicamente correto. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso
é normal quando se faz encapsulamento? O SR. SÉRIO PERUSSI - É normal. Qualquer
bula de remédio normalmente aparece a fórmula e também os excipientes utilizados
para o encapsulamento. 6 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse excipiente
poderia alterar a fórmula da fosfoetanolamina? O SR. SÉRIO PERUSSI - Aí depende
de um estudo da estabilidade e da degradação que pode ocorrer na hora que a
fosfoetanolamina entra em contato ou com o material da capsula ou com os excipientes.
Isso depende de um estudo de estabilidade que se iniciou, mas foi paralisado em
função... O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse estudo não foi concluído? O SR.
SÉRIO PERUSSI - Não foi concluído dentro das normas da Anvisa. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Ok. Vossa Excelência testou alguma pílula fornecida pela PDTPharma após ela ser encapsulada pela Furp? Voltou alguma pílula da Furp para teste? O
SR. SÉRIO PERUSSI - Sim, tanto o insumo quanto as pílulas encapsuladas pela Furp
voltavam e ficavam armazenadas em condições normativas da Anvisa. Voltam à PDTPharma, que enviava ao laboratório de Campinas. O SR. RICARDO MADALENA - PR
- E o senhor tem todos esses relatórios? O SR. SÉRIO PERUSSI - Tenho todos. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu gostaria que você fizesse a
solicitação de todos para esta Comissão e este relator. Pode continuar, Dr. Sérgio. O SR.
SÉRIO PERUSSI - Foram feitos os testes em Campinas para verificar o teor, a
quantidade de fosfoetanolamina presente na substância, e também de metais pesados e
microrganismos. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso foi acompanhado pelo Dr.
Salvador Neto? 7 O SR. SÉRIO PERUSSI - Foi acompanhado no sentido de que todas
essas informações eram de conhecimento dele e estavam disponíveis na empresa, como
estão até hoje a todos os detentores da patente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Como se chama o teste feito em Campinas? O SR. SÉRIO
PERUSSI - Teste de teor. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB Como se chama o laboratório? O SR. SÉRIO PERUSSI - Companhia T&E Analítica. O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - O senhor disse que recebeu de volta da Furp. E a pílula que estava
no Icesp, o senhor teve conhecimento de alguma pílula deles para fazer esses testes? O
SR. SÉRIO PERUSSI - Não, só recebemos da Furp. O SR. RICARDO MADALENA PR - Ok. O transporte e romaneio, se é que existiu, era feito com qual pessoa? Quem

trabalho que deve ser ético da Furp, no sentido de encapsular e proceder de acordo com
as normas, nos devolvendo de tempos em tempos tubos com capsulas que eles
envazaram e encapsularam. Então dentro de um processo natural de remessa de insumos
e recebimento das capsulas nós procedemos com aquilo que entendemos ser seguro, que
é ter o laudo do que contém o insumo, do ponto de vista do teor da fosfo, e também o
que contém as capsulas que nos foram enviadas pela Furp. Também qual é a quantidade
da substância existente naquelas capsulas. Agora o que acontece na Furp e no Icesp não
é de conhecimento da empresa. O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu sei que o senhor
não tem a obrigação de ter esse acompanhamento, e não cabe ao senhor fiscalizar. Estou
fazendo essas perguntas porque segundo alguns depoimentos do Dr. Durvanei e do
próprio Salvador, não houve possibilidade desse pessoal, um grupo de cinco pessoas
que acompanhavam que tudo fosse feito de acordo com aquilo que pretendíamos, ter as
capsulas à disposição. Não estou dizendo que aconteceu isso, mas o Icesp poderia
encaminhar para ser analisado em Campinas algo que pudesse ter sido escolhido para
essa análise. Enquanto esta CPI e eu particularmente, os membros responsáveis,
entendemos que deveríamos ter uma amostra, um estudo de forma inadvertida, aleatória.
Para que pudéssemos ter certeza, porque isso envolve muitos interesses. Esta CPI não
está afirmando que esse produto realmente seja milagroso ou que não seja. Nossa
preocupação é que realmente tudo seja feito às claras; se funcionar, muito bem; se não
funcionar, fazer o quê. É nossa preocupação, por isso talvez o senhor até estranhe a
fórmula utilizada para as perguntas. Não se trata de uma desconfiança, mas a vontade de
se levantar a verdade para que possamos amanhã ou depois falar “não, não existe
possibilidade de nada e está tudo bem”. Ou será que existe? Será que foi feito tudo às
claras? 11 Então nossa preocupação é essa. Foge da sua responsabilidade a entrega
dessas amostras, que eu entendo que deveriam vir da Furp e do Icesp. O senhor mandou
esses produtos para que eles dessem continuidade. Agora nossa preocupação é a
continuidade. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Rafael Silva. Só para esclarecer que nos procedimentos científicos e técnicos
existem critérios estatísticos e os que chamamos de rastreabilidade. Ou seja, você tem
que ver o rastro. Então exatamente no protocolo de pesquisa e seguindo as normas da
Anvisa, existe a exigência da rastreabilidade. E é exatamente isso que hoje estamos
procedendo, ver os rastros deixados na produção, vazamento e fabricação e no material
que foi fornecido aos pacientes. Faz parte da pesquisa a rastreabilidade. Muito obrigado.
Sérgio, da nossa parte queria agradecer sua presença aqui. Você nos ajudou
esclarecendo exatamente sobre a responsabilidade da PDT-Pharma produzindo a síntese
da fosfoetanolamina, e entregando à Furp o material dentro dos critérios. Quer dizer,
dentro do seu caminho você deixou os rastros e cumpriu as normas de rastreabilidade. É
isso, muito obrigado. O SR. RAFAEL SILVA - PDT - E o PDT-Pharma fica em
Cravinhos, a cidade administrada pelo Boi, o José Carlos Carrascosa. Inclusive um
prefeito muito sério e competente. Com certeza ele também se coloca à disposição da
PDT-Pharma para qualquer coisa. O senhor conhece o Boi em Cravinhos? O SR.
SÉRIO PERUSSI - Conheço deputado, tivemos uma conversa inicial no gabinete dele
junto com o atual prefeito de Ribeirão Preto. É uma pessoa muito querida na cidade, e
nos atendeu muito bem. O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O Boi é realmente uma figura
maravilhosa, sério e competente. Não podemos falar de todos os prefeitos, mas dele
sim. Dessa forma, mande a ele um abraço desta Comissão, do grupo como um todo. O
SR. SÉRIO PERUSSI - Ok deputado, agradeço e espero ter contribuído. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado por sua
contribuição. Agora convoco o Dr. Célio Joaquim Paes, chefe de transporte da 12 Furp.
Vamos fechando a rastreabilidade do assunto. Muito obrigado por ter vindo. Acho que

assinava o recebimento na Furp, o senhor sabe me dizer o nome? O SR. SÉRIO
PERUSSI - Nós temos anotado no canhoto, vamos chamar assim, da Nota Fiscal
quando entregamos o produto no romaneio, como o senhor está denominando. Era
entregue e geralmente tinham três ou quatro pessoas na fase de recebimento. Passavam
o automóvel pela balança com o produto e depois entregávamos. Geralmente tinham
três ou quatro pessoas ali no processo de recebimento. Em uma ou duas vezes o Dr.
Gidel, farmacêutico responsável pela Furp, esteve presente ali no momento. Acho só na
terceira vez que não foi o caso da presença 8 dele, mas nas duas primeiras ele esteve
presente. E daí para a frente eu não sei. O procedimento terminava regularmente. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Quantas vezes você entregou? O SR. SÉRIO
PERUSSI - Três vezes, três lotes. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foram três
lotes de quantos quilos? O SR. SÉRIO PERUSSI - De 36 quilos. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - E isso subentende 36 quilos, 500 miligramas, quantas capsulas? O
SR. SÉRIO PERUSSI - 72 mil capsulas, considerando também que pode haver um
pouco de perda no processo de encapsulamento. O SR. RICARDO MADALENA - PR Ok. E o senhor entregou três vezes? O SR. SÉRIO PERUSSI - Sim. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Ok. A grosso modo nós teríamos mais de 210 mil capsulas a mais.
O senhor acha que tem perda de qualidade por esse transporte a granel? A questão de
temperatura, intempéries? O SR. SÉRIO PERUSSI - Não... O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Como era feito esse transporte, manual? O SR. SÉRIO PERUSSI Embalados em recipientes adequados e de acordo com normas da Anvisa, baldes
sanitariamente testados e aprovados. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Lacrados?
9 O SR. SÉRIO PERUSSI - Lacrados e colocados dentro de uma caixa. Lacrado do
ponto de vista do lacre natural do balde, e dentro de uma caixa que era entregue à Furp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Sr. Presidente, solicito cópias das notas
fiscais assinadas pelos funcionários da Furp. Era só isso que eu tinha para perguntar.
Passo a palavra para outros pares. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA PSDB - Rafael? O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Dr. Sérgio, o senhor mora em
Cravinhos? O SR. SÉRIO PERUSSI - Minha residência é em São Carlos e a empresa
em Cravinhos. O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O senhor fica em Cravinhos, na
empresa? O SR. SÉRIO PERUSSI - Fico. O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Então o
senhor acompanha todas as remessas. Eu gostaria de saber do senhor se essas remessas
para a Furp e depois para o Icesp, isso pode ensejar a possibilidade de adulteramento
dos produtos, devido a uma má vontade que existe de alguns setores na apuração para
ver se esse composto funciona ou não? Existe esse risco e perigo, ou tem um controle e
o pessoal é muito responsável? Existe um acompanhamento? Porque para nós aqui,
segundo informações que nos chegaram, não houve nenhum acompanhamento depois
desse produto ser colocado na capsula. Ele não voltava para uma possível verificação e
exame, inclusive pelas pessoas interessadas, como o Gilberto Chierice ou o Salvador.
Eles não tiveram acesso à capsula. O senhor tem conhecimento disso tudo? Existe a
possibilidade de alguma alteração? Por que o produto não voltou em capsula para o
Salvador e o professor Gilberto? O SR. SÉRIO PERUSSI - Nosso papel era a produção
e fazer com que todo o processo que envolvia a empresa transcorresse da maneira mais
ética possível, dentro do 10 possível das normas. Que o estágio que a substância se
encontra, do ponto de vista do seu conhecimento completo, pudesse ser garantido.
Como nós entregávamos a substância à Furp, aquilo que denominamos de insumo
farmacêutico, quanto a Furp encapsulava para que nós pudéssemos ter a certeza de que
dentro da capsula existia a fosfoetanolamina, uma amostra dessas capsulas eram
enviadas à empresa pela Furp, e nós enviávamos ao laboratório T&E Analítica, de
Campinas. Logicamente que estamos sempre considerando nesse processo todo um

você terá uma colaboração muito interessante. Gostaria que você lesse o termo de
compromisso. O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Eu, Célio Joaquim Paes, infraassinado no RG 963.859-3, exercendo o cargo de chefe de transporte na Fundação Para
Remédio Popular - Furp, fui convocado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do
Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002. Declaro que fui
advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no Art. 4, inciso dois
da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de dezembro de 2017.
Assinado, depoente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito
obrigado por ter atendido nosso convite, e estar aqui conosco. Você já escutou, mas
mais uma vez eu repito que nossa função aqui é exatamente acompanhar se a pesquisa
seguiu o protocolo aprovado perante a Comissão Médica de Ética e Pesquisa, e perante
a Anvisa. Toda pesquisa médica de medicamentos para ser certificado tem que ser
aprovado e ter esse roteiro. E nossa função é exatamente ver se a pesquisa seguiu o
protocolo, e se o dinheiro público foi bem utilizado dentro dos limites possíveis. Sua
convocação é a interligação da produção do medicamento pelo PDT, que conforme já
nos explicou o Dr. Sérgio, foi entregue à Furp, e você como chefe de transporte da Furp
nos esclarece que recebido esse produto, quais eram os cuidados e a manipulação. Ia
para fazer as pílulas, e a partir delas eram entregues ao Icesp - Instituto de Câncer do
Estado de São Paulo. Nossa pergunta é exatamente se você acompanhou esse
procedimento, e quais eram os cuidados tomados no sentido da rastreabilidade das
ações. O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Boa tarde a todos, deputado. Eu faço parte do
setor de transportes da empresa, e só peguei nesse produto para entrega-lo. Pronto. Essa
foi e é minha função. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não
entendi. Você não trabalhou na recepção, só na entrega? O SR. CÉLIO JOAQUIM
PAES - Só. Eu sou chefe de transporte e entrego os medicamentos da fundação. Sou
solicitado, arrumo o veículo e entrego o medicamento. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ao proceder a entrega, você recebia as capsulas
devidamente elaboradas, e ao fazer a entrega ao Icesp -Instituto do Câncer de São Paulo,
você entregava isso mediante um protocolo, um documento, e acompanhava alguma
análise química desses testes? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, senhor. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado. Agora passo a
palavra ao nosso deputado Ricardo Madalena. O SR. RICARDO MADALENA - PR Gostaria de cumprimentar todos os pares aqui, e questionar o Sr. Celso Joaquim no
sentido dos transportes feitos. Era você mesmo que dirigia o veículo? O SR. CÉLIO
JOAQUIM PAES - Não, eu tenho funcionários motoristas que fazem essas entregas. O
SR. RICARDO MADALENA - PR - Esses funcionários são de carreira ou
terceirizados? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - De carreira, concursados. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Quantos são? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES Atualmente tenho dez motoristas. O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a ordem
parte da sua pessoa, correto? 14 O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, vem uma
solicitação para entrega do medicamento para mim. O SR. RICARDO MADALENA PR - Ok. E aí você designa alguém para levar? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - É, eu
escalo uma equipe para fazer a entrega. O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você
se recorda o nome... Quantas viagens foram feitas até o Icesp? O SR. CÉLIO
JOAQUIM PAES - Quatro. O SR. RICARDO MADALENA - PR - O nome das
pessoas que fizeram o transporte? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não tenho. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Você não tem nenhum? Dos dez, você não lembra de
um? O senhor está sob juramento, Sr. Celso. O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim.
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Osvaldo Ferreira Sobrinho fez uma entrega. O SR. RICARDO MADALENA - PR Será convocado. Quem mais? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - As entregas foram
muito espaçadas, foi no mês três, depois nove. O SR. RICARDO MADALENA - PR Foram quatro entregas? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Quatro. Duas em 2016 e
duas em 2017. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em qual mês aproximadamente?
15 O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Só um instante, por favor. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Fique à vontade. O senhor trouxe os documentos de romaneio e
entrega? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, só trouxe cópias das notas fiscais. O
SR. RICARDO MADALENA - PR - E o senhor pode ceder para que sejam tiradas
xerox dessas notas? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Ok. Gostaria que a secretaria providenciasse. O SR. CÉLIO
JOAQUIM PAES - Em 2017 foi entregue uma dia 31 de março, e a outra no dia 12 de
setembro. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Recente, dois meses atrás. E aí consta
o nome dos motoristas? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, só no relatório de
quilometragem do motorista consta o horário, o endereço. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu solicito que o senhor peça à pessoa que está
sendo arguida, todos os nomes dos motoristas e datas das entregas, por favor. O SR.
CÉLIO JOAQUIM PAES - Em 2016 foram nos dias quatro de julho e 25 de agosto. 16
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você teria especificado a
quantidade na nota fiscal? Peso ou qualquer coisa? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES Temos. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ele vai ceder a nota, Roberto. O SR.
CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, esse é o valor unitário. São 30 frascos com 60
comprimidos. É isso, Gidel? O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente,
gostaria de continuar as perguntas. Sr. Célio Joaquim, esse transporte é feito com
veículo próprio da Furp? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Quais são os veículos que usam para transporte? O SR. CÉLIO
JOAQUIM PAES - Esse transporte foi feito com carro pequeno; Gol, Parati, Sprinter e
Blazer. O SR. RICARDO MADALENA - PR - E seguiu os padrões recomendados pela
Anvisa para transporte? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Era entregue para mim a
nota fiscal e o medicamento com o endereço, e nós íamos entregar. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - E esse medicamento era feito em embalagens plásticas, ou
lacrado? Como era? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Lacrado em caixas de papelão.
Caixas próprias. 17 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Caixa de papelão lacrada.
Ok. E a hora que chegava lá com a nota fiscal, tinha a assinatura do recebedor? O SR.
CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim, ele assinava o canhoto conferindo a mercadoria e
devolvendo assinado. O SR. RICARDO MADALENA - PR - É esse que está em mãos
do senhor? O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, isso aqui são cópias que eu trouxe
das notas fiscais. Agora os canhotos ficam na Furp. O SR. RICARDO MADALENA PR - Sr. Presidente, eu gostaria que solicitasse esses canhotos. Não tenho mais nada a
questionar. Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB
- Só estou fazendo uma conferência aqui. Em julho de 2016 foram entregues 30 frascos,
cada um deles com 60 unidades. E depois em agosto foram 300 frascos de 60 unidades.
Você empresa para tirarmos uma cópia? Rafael, você quer? O SR. RAFAEL SILVA PDT - Não, porque a função dele é importante, lógico, mas para nós acaba não
esclarecendo, a não ser falar de como o produto foi encaminhado. Ele não manipulou, e
nem o pessoal dele. Apenas deu sequência a um trabalho feito, encaminhou o produto
encapsulado. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço
muito a sua presença Célio, acho que ajuda a darmos sequência à rastreabilidade.
Depois nos informe os veículos corretos e mandamos um ofício. Muito obrigado. Agora
chamamos o convocado Gidel Soares, farmacêutico responsável na Furp, para que

utilizam - e com isso conseguimos fazer o encapsulamento. Durante todo o processo do
encapsulamento era feita a análise para garantir a conformidade. A desintegração das
capsulas, o peso de cada uma, garantindo que cada unidade tenha aquele peso para
atender as pesquisas, e depois o produto foi colocado em frascos. Foi uma embalagem
com 60 frascos de 20 polietileno com 60 capsulas cada frasco. Esses frascos são
lacrados e colocados em caixas, que também são lacradas. Depois ele é fechado, vai
para um setor de expedição onde é armazenado, tudo dentro das boas práticas de
fabricação. É tirada uma amostra, feita a análise, e depois é liberado para ser fornecido e
enviado para o Icesp nas entregas que o Célio também comentou. Não sei se consegui
dar todas as informações. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB Esse recipiente em que era colocado, qual a composição química dele? O SR. GIDEL
SOARES - São dois recipientes bastante comuns; um é o estearato de magnésio - um
antiaderente, e o outro chamamos de dióxido de silício - com o nome comercial de
Aerosil. Esses dois componentes evitam a aderência e facilitam o escoamento do pó na
máquina, para que você tenha sempre a mesma dosagem e um processo continuo. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Uma capsula deveria ter 500
miligramas. E nessas 500, o excipiente era adicionado e a capsula ia para 600
miligramas, ou era colocado apenas 400 miligramas do produto e mais o excipiente? O
SR. GIDEL SOARES - Não, funciona da seguinte forma, nós colocamos 0,75% de
estearato de magnésio e 0,25% de dióxido de silício. Quero esclarecer que o Salvador
estava conosco e estávamos mostrando claramente a dificuldade que tínhamos. Isso,
somando os dois, dá 1%. A cada capsula de 500 miligramas, 1% a mais dá 505
miligramas. Era muito pouca a quantidade de excipiente. O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então a capsula não pesava 500 miligramas, mas
505? O SR. GIDEL SOARES - A quantidade do componente lá dentro era de 505,
porque somávamos o 1%. 21 O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA PSDB - E essa alteração de concentração, você fazia uma análise para deixar a
rastreabilidade do procedimento? O SR. GIDEL SOARES - Sim, de garantia que todo o
processo, a quantidade de todas as capsulas sejam de 505 miligramas. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a composição também não
estava alterada? O SR. GIDEL SOARES - A análise era feita toda na PDT-Pharma.
Então tirávamos as amostras e fornecíamos para a PDT-Pharma fazer as análises,
incluindo os estudos de estabilidade. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA
- PSDB - Passo agora ao nosso deputado Ricardo Madalena. O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Sr. Gidel, o senhor tem conhecimento sobre farmacocinética, pela
experiência e currículo, que estive analisando, trabalhando num órgão renomado do
nosso Estado? O SR. GIDEL SOARES - Conhecemos pela profissão de farmacêuticos.
Conheço do que se trata a farmacocinética. O SR. RICARDO MADALENA - PR Após a toxidade, normalmente se testa e faz uma avaliação de farmacocinética para
viabilizar uma substância para ser remédio? Nada que lhe comprometa, pode responder
tranquilamente. O SR. GIDEL SOARES - Não tenho como aferir, porque é da parte de
pesquisa clínica. Minha parte é de farmacotécnica, a técnica de fazer o medicamento.
Essa parte da pesquisa da farmacocinética nesse ponto eu não tenho como falar, se
deveria ou não deveria. Eu não tenho esse conhecimento. Eu conheço a farmacocinética,
o que ela faz. O SR. RICARDO MADALENA - PR - O que ela faz? 22 O SR. GIDEL
SOARES - Ela mede o quanto o fármaco está disponível no organismo. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - O quanto age no corpo. O SR. GIDEL SOARES - É, o
quanto está disponível. Toda a parte de absorção e presença no plasma sanguíneo do
paciente. Temos dentro da nossa área os estudos de biodisponibilidade em todos os
medicamentos da Furp. Então tem a parte clínica de todos os produtos, mas não em

também venha proceder ao juramento de praxe, e seja ouvido nesta CPI. Muito obrigado
por ter vindo. Por favor, faça a leitura do termo. O SR. GIDEL SOARES - Boa tarde a
todos. Eu, Gidel Soares, infra-assinado no RG 16.857.048-8, exercendo o cargo de
gerente de desenvolvimento farmacotécnico e também farmacêutico responsável na
Fundação Para o Remédio Popular, fui convocado 18 a comparecer a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do
Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da
Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no
Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de
dezembro de 2017. Assinado, depoente. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Obrigado. O Dr. Gidel é o farmacêutico responsável pela Furp.
Deve existir vários farmacêuticos, e o senhor é o gerente? O SR. GIDEL SOARES - É.
Na realidade existe um departamento de desenvolvimento de produtos, e sou gerente de
desenvolvimento. E também exerço o cargo de farmacêutico responsável. Toda
indústria farmacêutica tem um responsável técnico. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - O senhor tinha conhecimento do protocolo de pesquisa feito
entre a Secretaria da Saúde e o Icesp, no sentido de pesquisar a fosfoetanolamina
sintética? O SR. GIDEL SOARES - Tinha informação de que existia o protocolo para
executar a pesquisa clínica. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB
- O senhor conhecia esse protocolo? O SR. GIDEL SOARES - Não conhecia. O SR.
PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então dentro das normas da
Anvisa e de pesquisa de medicamento, o senhor tem experiência na sequência dos
procedimentos para certificação? O SR. GIDEL SOARES - Sim, tenho perfeitamente. O
SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Hoje estamos pesquisando se
o protocolo de pesquisa executado pelo Icesp, aprovado na sempre Comissão de Ética
em Pesquisa Médica e na Anvisa, foi seguido. E se o dinheiro público destinado a essa
pesquisa foi bem utilizado. Em 31 de março foi declarado que o material em pesquisa
não tinha efeito nenhum, e as pesquisas foram paralisadas. Então esta Comissão quer
verificar, e gostaria das suas informações, exatamente no sentido disso. Talvez a
questão da rastreabilidade é muito importante para nós, passando pelo senhor. A
pergunta que queria te fazer é o seguinte, dentro do material que vocês recebiam para
ser encapsulado, era adicionado um excipiente que daria estabilidade ao produto na
questão do encapsulamento. Feito isso, eram feitos testes de qualidade da capsula,
exames? Como era esse procedimento, a rastreabilidade disso? O SR. GIDEL SOARES
- Recebíamos o composto, trazido pela PDT-Pharma, como o Sérgio falou, e entregue
na Furp. Fazíamos a inspeção nessas barricas, e as análises físicas e microbiológicas
dessas barricas, avaliava como estava o material e aí mandávamos para a produção para
fazer o encapsulamento. A Furp é uma empresa do Estado, e os equipamentos são de
alta produção. Nós trabalhamos com equipamentos que fazem por volta de 20 mil
capsulas por hora. São máquinas automáticas. Levamos o composto para a Furp,
fizemos o primeiro lote, que chamamos de lote técnico para testar. Convidamos o
professor e Dr. Salvador para passar as instruções para nós, de como fazer o
encapsulamento e conhecer como funcionava todo o processo. Ele esteve presente e
executou esse primeiro lote conosco. Como a máquina é totalmente automática, o
material acabou grudando nas partes da máquina. Você não conseguia fazer o
encapsulamento e garantir que cada capsula tivesse seus 500 miligramas do composto
que precisava ser encapsulado. Com isso, não tendo saída, tivemos que adicionar alguns
excipientes, como o Sérgio também comentou aqui. Esses excipientes facilitaram o
processo - e é comum esse excipiente, mais de 90% das formulações do mercado

pesquisa clínica. É uma área que não dominamos, porque é um medicamento novo. O
SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Fora o excipiente, a fosfoetanolamina sofreu
mais algum acréscimo de alguma substância sintética? O SR. GIDEL SOARES - Não,
nenhuma. Só os excipientes. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Compareceu
alguém do Icesp na Furp no decorrer da produção? O SR. GIDEL SOARES - Não. O
SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor não se recorda de ninguém? O SR.
GIDEL SOARES - Geralmente as reuniões nós fazíamos no próprio Icesp. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - O senhor compareceu em quantas reuniões no Icesp?
O SR. GIDEL SOARES - No Icesp uma; na Secretaria da Saúde uma também. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - O senhor poderia mencionar quem compareceu nessa
reunião na Secretaria da Saúde de São Paulo, junto com o senhor? 23 O SR. GIDEL
SOARES - Do Icesp estavam o Roberto Arai e o Ricardo Mongold. E da Secretaria da
Saúde o Sr. Vitor Hugo e a Sonia Franchi. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Essa
reunião foi gravada? O SR. GIDEL SOARES - Não, era uma reunião para discutir as
entregas e como íamos fazer os prazos que a pesquisa pedia para disponibilizar. É muito
importante você disponibilizar na data e quantidade certa, as capsulas. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - E foi atendido na época certa? O SR. GIDEL
SOARES - Tudo que foi pedido era oficiado e entregávamos nas datas, para não faltar
durante o período de estudo. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Após a entrega
das pílulas da Furp para o Icesp, retornou alguma para testes na Furp, simultaneamente
para a PDT-Pharma ou outro órgão do Estado, para testar sua veracidade? O SR.
GIDEL SOARES - Não. Após a entrega nós parávamos com o acompanhamento. O SR.
RICARDO MADALENA - PR - Ok. Por ora é só, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE
- ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Rafael? O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu
acho que nossa preocupação está mais lá na frente, no Icesp. Depois que o Icesp teve o
produto nas mãos, eu entendo que de forma aleatória, e não eletiva, não escolhida, um
pouco desse produto dentro da capsula deveria ser entregue aos pesquisadores,
capitaneado pelo Gilberto Chierice, para que pudéssemos ter uma certeza de que aquilo
era aquilo. Porque segundo consta, depois algumas capsulas eram encaminhadas para
Campinas para uma análise. Mas sem colocar em dúvida a seriedade ou não, nós
precisávamos acompanhar. Igual o sujeito que trabalha como caixa num banco, e no
final do dia ele vai entregar para a tesouraria o valor que tem, e aí vai conferir “você
está duvidando de mim?”, 24 “não, é que faz parte”. Da mesma forma que quando ele
chega para assumir, ele recebe um montante em dinheiro e tem que saber se realmente
existe aquele dinheiro ali. E nós não sabemos se realmente, lá na ponta, no final, o que
estava dentro da capsula era aquilo que os pesquisadores queriam. Quero elogiar o
presidente da CPI Roberto Massafera, e o relator Ricardo Madalena pelo trabalho sério,
e pela busca da verdade. Agora vamos procurar entender por que os pesquisadores
preocupados não tiveram esse produto nas mãos. Ou seja, não foi dado a eles o direito
de ter esse produto depois de acabado, e antes de ser distribuído para testes. Aí fica a
dúvida. Então a melhor coisa é termos um esclarecimento total disso, e é o que a CPI
busca, para que se possamos entender se realmente os testes foram feitos como
deveriam ser feitos, ou se não foram. É isso. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Obrigado Rafael. Mais alguém? O SR. RICARDO
MADALENA - PR - Pela ordem, presidente. Agradecer a presença do Sr. Sérgio
Perussi, do Dr. Gidel e do Sr. Célio. Sem dúvida nenhuma colaboraram muito para
nossa CPI. Parabenizo o deputado Rafael Silva pela propositura desta CPI, de suma
importância. Agradeço a presença do nosso amigo Cássio Navarro, deputado da região
de Santos, de Praia Grande. E dizer que temos que convocar os professores Ildeu, Jorge
e Luiz. É importante ouvirmos esses três convidados que fizeram um manifesto e
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encaminharam a todos os deputados. Após o convite eles não vieram. Eu gostaria que o
senhor tomasse a providência de convocar os três, para apreciarmos a convocação na
próxima quarta-feira, para que eles participem conosco. Nós continuaremos apurando
com responsabilidade, imparcialidade e transparência esta importante CPI para nosso
estado e país. Obrigado. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB Mais uma vez agradeço as presenças do Sérgio Perussi, do Célio e do Gidel. Vocês
colaboraram para o nosso trabalho de rastreamento e verificação dentro das normas de
pesquisa, a rastreabilidade do que foi feito. Acho que a presença de vocês nos ajudou
muito a esclarecer, junto à PDT e à Furp. Agora nosso passo seguinte será exatamente
verificar a rastreabilidade dentro do Icesp. 25 Queria agradecer a presença do Rafael
Silva, nosso propositor desta CPI, que arrumou esse trabalho imenso para nós no fim de
ano, essa dor de cabeça; ao nosso relator Ricardo Madalena; ao Cássio Navarro, que tem
colaborado muito conosco. Veja que nosso espírito é exatamente esse, de buscarmos a
verificação se o protocolo de pesquisa foi executado ou não. E agradecer a presença de
todos. Ficam convocados para a próxima reunião, na quarta-feira da semana que vem. Já
temos outras pessoas listadas para convocação, e vamos transformar o convite desses
três em convocação. Só tenho dúvida se precisamos requerer de novo ou é automática a
mudança de convite para convocação. O SR. RICARDO MADALENA - PR - Acho que
a secretaria poderia responder. Aproveitando o ensejo, parabenizar pela condução que o
senhor tem feito desta CPI. Parabéns Roberto. O SR. PRESIDENTE - ROBERTO
MASSAFERA - PSDB - Nossa dúvida é o seguinte, aqueles que foram convidados e
não compareceram, é automática a transformação em convocação ou precisa fazer
novamente? O SR. - Precisa fazer o requerimento de convocação. O SR. PRESIDENTE
- ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ótimo. Então na próxima semana convocaremos
aqueles que não vieram. Tenho várias pessoas e experts em pesquisa clínica que
também poderão nos auxiliar bastante. Muito obrigado a todos. Até quarta-feira que
vem
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E é justamente a questão dos esforços científicos que esta CPI buscou
apurar, mais precisamente, as razões do descumprimento de uma ordem do
Exmo. Sr. Governador do Estado, dirigida à Secretaria de Estado da Saúde
e ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) que, como
dirigente máximo da Administração Pública estadual (artigo 47, II, da
Constituição do Estado de São Paulo) que determinou a realização de
pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina, produzida por
cientistas no Campus da USP de São Carlos. Este Relator e os demais
membros desta CPI são testemunhas oculares dessa ordem do Senhor
Governador do Estado, médico de profissão e, quem sabe por isso, sensível
aos apelos dos parentes, dos médicos, dos pesquisadores e em especial
daqueles que padecem desse mal ainda não totalmente desvendado pela
Medicina. O Governador do Estado, ao determinar a realização de
pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina perfilou-se ao
lado daqueles que almejam, num futuro que esperamos que seja breve,
erradicar, ou, na pior das hipóteses, abrandar drasticamente os números de
casos de câncer ora apontados pelo INCA.
No entanto, nos soou muito estranho e constrangedor verificar que as
pesquisas

(*) A íntegra dos depoimentos citados acima bem como dos

morreram

antes

da

obtenção

de

qualquer

resultado

plausivelmente avaliável pelos cânones da metodologia científica.

demais depoimentos que foram coletados ao longo do trabalho
realizado pela CPI pode ser acessada nos anexos deste
relatório em “Atas e transcrições”

Sabemos que a Ciência é a ponte para a descoberta de cura para muitas
doenças, ainda mais o insidioso e trágico câncer. Se formos fazer uma
comparação entra os Séculos, não precisaremos ir muito longe ao dizer que
os Séculos XX e XXI representaram para os cientistas e médicos um
avanço na descoberta de novas drogas, de nova farmacologia, e de novos

III – Aspectos gerais sobre o tema

procedimentos cirúrgicos utilizados no combate e na prevenção do câncer.
E foi especificamente o avanço da Ciência que possibilitou inúmeras

O principal objetivo desta CPI é o de apurar as razões que motivam o
Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância
fosfoetanolamina, produzida por cientistas no Campus da USP de São
Carlos. Acrescente-se, a isso, a notícia de que as pesquisas com as
substância fosfoetanolamina sintética, a chamada “pílula do câncer”,
prosseguiram a partir de 31/3/2017 apenas na coorte melanoma. Desta
forma, a instalação desta CPI estabeleceu como objetivo verificar a efetiva
aplicação dos recursos públicos, bem como o cumprimento do Projeto de

vitórias contra essa odiosa doença multifacetária.
O sociólogo alemão MAX WEBER, em sua obra-referência “Ciência e
Política – Duas Vocações” (Editora Cultrix, págs. 45/46) presenteia-nos
com esse tesouro do pensamento, perfeitamente aplicável ao escopo desta
CPI: “Qual, em essência, a contribuição positiva da ciência para a vida
prática e pessoal? Em primeiro lugar, a ciência coloca naturalmente à
nossa disposição certo número de conhecimentos que nos permitem

Pesquisa devidamente protocolado nas Comissões de Ética da Faculdade de

dominar tecnicamente a vida por meio da previsão, tanto no que se refere à

Medicina da USP, bem como na CENP.

esfera das coisas exteriores como ao campo da atividade dos homens. Em
segundo lugar, a ciência nos fornece algo que o comércio não nos pode,
por certo, proporcionar: métodos de pensamento, os instrumentos e uma

E os motivos remotos são mais do que evidentes. O INCA (Instituto Nacional
de Câncer), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, estima, segundo dados
coletados em sua website, cerca de 600 mil casos novos de câncer para 2018.

disciplina. (...) Temos a possibilidade de apontar para uma terceira
vantagem: a ciência contribui para clareza. (...) agora, a última
contribuição que a ciência dá ao serviço da clareza, contribuição além da

Com exceção do câncer de pele não-melanoma, os tipos de câncer mais

qual não há outra. Os cientistas podem – e devem – mostrar que tal ou qual

frequentes serão os cânceres de próstata (68.220 casos novos) em homens e

posição adotada deriva, logicamente e com toda a certeza, quanto ao

mama (59.700 mil) em mulheres. Além dos citados, completam a lista dos dez

significado de tal ou qual visão última e básica do mundo. Uma tomada de

tipos de câncer mais incidentes: cólon e reto (intestino – 36.360), pulmão

posição pode derivar de uma visão única do mundo ou de várias, diferentes

(31.270), estômago (21.290), colo do útero (16.370), cavidade oral (14.700),

entre si. Dessa forma, o cientista pode esclarecer que determinada posição

sistema nervoso central (11.320), leucemias (10.800) e esôfago (10.970).

deriva de uma e não de outra concepção.”

Portanto, a luta contra o câncer exige todos os esforços econômicos, humanos

Exatamente. Essa lição de WEBER, sobre quais os contributos da ciência

e, sobretudo, científicos para preveni-lo e combatê-lo, com o fim de

nos ajudam a dizer o seguinte: somente através do pensamento calcado no

salvaguarda a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional (art. 1º,

estudo sério de uma disciplina é que se pode, com clareza, perseverança e

III, da CF/88) que é o centro de todos os ordenamentos jurídicos da atualidade.

honestidade (moral e intelectual) dizer se uma determinada substância
auxilia, ou não, no combate e na prevenção do câncer. Mas, o que WEBER
não disse, com sinceridade o dizemos aqui, expressa e repetidamente: para
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tanto, para se chegar a um diagnóstico (positivo ou negativo) é preciso ter

E, como veremos a seguir, ficou muito bem patenteado que a responsabilidade,

três elementos fundamentais: clareza, perseverança e honestidade (moral

pela má conduta na execução da pesquisa, pela omissão, sobretudo, deve ser

e intelectual).

carreada às pessoas que ficaram encarregados de realizar as pesquisas para a

Contudo, com todo o respeito, parece-nos que, de acordo com o que

atitudes supostamente ilícitas agora aqui demonstraremos e levaremos ao

demonstraremos abaixo, os pesquisador-chefe e os membros da equipe de
pesquisa não demonstraram ter quanto à pesquisa da substância
fosfoetanolamina: faltou clareza, faltou perseverança e faltou honestidade,
moral e intelectual para, como disse WEBER, “mostrar que tal ou qual
posição adotada deriva, logicamente e com toda a certeza, quanto ao
significado de tal ou qual visão última e básica do mundo. Uma tomada de
posição pode derivar de uma visão única do mundo ou de várias, diferentes
entre si. Dessa forma, o cientista pode esclarecer que determinada posição
deriva de uma e não de outra concepção.” E com mais um agravante: tudo
isso gerido e cevado com dinheiro do contribuinte paulista!
Antes de apontarmos, logo adiante, dentre os depoimentos extraídos nesses
meses todos, nossa inquietação pela carência dos três elementos apontados
e os fatos que merecem ser investigados pelo Ministério Público, é

liberação da substância fosfoetanolamina, a “pílula do câncer”, cujos nomes e
Ministério Público para que, com seu poder constitucional, instaure um
Inquérito Civil Público e um Inquérito Criminal, e apure com mais
profundidade as causas dessa omissão e negligenciam, aplicando-se, aos
responsáveis, as sanções legais.
Por fim neste capítulo de aspectos gerais, vislumbrou-se irreparável
violação dos Direitos Humanos, mormente no que diz respeito à violação
da dignidade da pessoa humana correspondente àquelas pessoas doentes e,
em especial, aquelas que, doentes compassivos se submeteram às, podemos
assim chamar, arremedo de pesquisas. Esta CPI não ficou infensa aos
problemas detectados nesta específica área, em indireta violação dos
Direitos Humanos, que tem indiscutível relação com o tratamento e a
esperança abortados por interesses escusos que levaram a não realização
por

completo

das

pesquisas

destinadas

a

liberar

(ou

não)

a

fosfoetanolamina.

necessário que se faça desde já uma ponderação: a Ciência não está em
julgamento!

O objetivo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é o de reunir o
maior número de indícios para caracterizar um fato determinado como um

A inquirição desta Comissão guiou-se pela apuração das razões que

fato ilegal ou irregular (ou fatos ilegais ou irregulares) ocorrido dentro da

motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância

órbita de competência do Estado-membro. E a proteção e a promoção da

fosfoetanolamina, produzida por cientistas no Campus da USP de São

dignidade humana estão dentre as tarefas de uma Comissão Parlamentar de

Carlos. Se as pesquisas chegarem a bom termo, excelente. Se não

Inquérito. Isto porque, por ser o Estado de São Paulo Estado membro

chegarem, será uma infelicidade, porém não fracassou nas tentativas de

integrante da República Federativa do Brasil, lhe é inata a defesa dos

obter sucesso. Não se pode exigir de uma pesquisa séria, como bem

Direitos Humanos por força do disposto no art. 3º, III, da Constituição

demonstrou o Dr. SÉRGIO SIMON, em produtivo e precioso depoimento

Federal. Ou seja: todo ente integrante da República, por lógico

prestado perante esta Comissão no último dia 07.02.2018, que ela sempre arrastamento, tem como fundamento a proteção e defesa da dignidade da
chegue ao que se espera. Isso não é cientificamente possível. Moralmente e pessoa humana e, por consequência lógica, também, tem competência para
religiosamente aguarda-se com ansiedade e expectativa o sucesso da apurar violações cometidas contra a dignidade da pessoa humana.
empreitada. Todavia, se após o atendimento a todos os protocolos
científicos; após o esgotamento de todas as fases e etapas da metodologia A falha, a má conduta na execução da pesquisa, a omissão dessa defesa,
de pesquisa científica consagrada normativamente pela Academia e pela por mínima que seja, já confere ao Poder Legislativo, no seu papel de poder
ANVISA não se chegar ao resultado esperado é porque aquela substância fiscalizador, empreender esforços que visem a restauração, a reparação e a
não prosperou como se apontava, mas tentou-se até o fim!

repressão em face de todo o ato que atente, ou que seja tendente a violar os
Direitos Humanos a que estiverem submetidos os cidadãos eleitores deste

Portanto, a Ciência não está no banco dos réus como supôs a SBPC; como Estado. Aqui, os cidadãos são as mulheres, homens e crianças que padecem
supôs o Sr. PAULO HOFF em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo; como de câncer, uma tortura da natureza em forma de doença, tortura essa
quiseram supor os médicos e cientistas que assinaram manifestos contra agravada pela insensibilidade daqueles que deveriam, no mínimo – repitaesta CPI. Não, a Ciência não está em julgamento. O que está em se, no mínimo – tentar, dentro do processo de execução de pesquisa,
investigação é saber o por quê do não cumprimento da ordem do Sr. identificar se essa substância – a fosfoetanolamina - desenvolvida por
Governador do Estado, bem como a violação do artigo 268 da Constituição cientistas do Campus da USP/São Carlos (listados dentre os 100 maiores
do Estado de São Paulo, que prescreve que o Estado promoverá e cientistas do mundo) tem, de fato, poder de cura ou de abrandamento dos
incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação sintomas do câncer. Mas nem a seriedade intelectual, fomentada pelo
tecnológica.

dinheiro público, foi observada. O que sai derrotado aqui? A dignidade da
pessoa humana de poder ter a esperança de obter uma sobrevida.

Aqui cabe, desde já também, a apresentação de uma conclusão e resposta à
indagação propalada no Requerimento de abertura desta CPI pelo Nobre Dentro dessa ótica constitucional, é evidente que a defesa da dignidade da
Deputado RAFAEL SILVA: o Estado, na pessoa do seu dirigente máximo, pessoa humana não é uma tarefa centrada na União, ou, dentro dos Estados,
o Sr. Governador do Estado quis, sim realizar as pesquisas para a liberação nos órgãos judiciários e do Ministério Público. Não. Trata-se de tarefa a ser
da substância fosfoetanolamina, produzida por cientistas no Campus da empreendida por todos os Poderes e Instituições republicanas, de qualquer
USP. Entretanto, sua ordem foi desatendida por aquelas pessoas que esfera federativa, salientando-se, dentre estas, as funções da Assembleia
ficaram encarregados de realizar as pesquisas para a liberação da Legislativa como órgão fiscalizador, servindo-se, para tanto, dos poderes
substância fosfoetanolamina, a “pílula do câncer”.

de investigação próprios das autoridades judiciais (artigo 13, § 2º, da
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Constituição do Estado de São Paulo c.c. o art. 58, § 3º da Constituição

liberação da substância fosfoetanolamina. Adiante, procuramos detalhar, com

Federal).

alguns exemplos extraídos das declarações das testemunhas e informantes,
bem como das diligências realizadas, quais são os mais relevantes tópicos

A par também dessas funções, a Assembleia Legislativa instalou a presente

detectados por esta CPI, na visão do seu Relator.

Comissão Parlamentar de Inquérito com a missão de levantar, coletar,
averiguar, investigar as razões que motivam o Estado a não realizar

Identificamos, a seguir, alguns exemplos de irregularidade e não-

pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina, produzida por

conformidades, sem prejuízo de outras que porventura o Ministério Público e

cientistas no Campus da USP de São Carlos e, por consequência, os seus

demais autoridades poderão vir a desvendar. Vejamos:

possíveis reflexos, como, por exemplo, violações em face da dignidade, da
honra e da proteção física e moral dos cidadãos que, direta ou
indiretamente, encontram-se acometidos pelo câncer.
A revelação dessas consequências que ingressam em verdadeiras violações

IV – 1. DO DESCUMPRIMENTO ORDEM HIERÁRQUICA PARA
FAZER A PESQUISA E A NÃO TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO
AOS GASTOS:

ao princípio da dignidade da pessoa humana foram chegando no decorrer
dos trabalhos da CPI, e chegando num crescendo espantoso, na forma de
relatos e informações, dando-nos notícias das mais odiosas e absurdas
irregularidades.
As palavras são pesadas e recheadas de emoção, tanto mais quando nos
deparamos com relatos de pessoas que perderam familiares, de pessoas que
ficaram com sequelas para a vida toda, de pessoas que se desintegram
devido ao câncer.

No depoimento concedido a esta CPI no dia 31.10.2018, o Professor
Gilberto Chierice, do Campus da USP de São Carlos, que lista entre os 100
(cem) maiores cientistas do Brasil e do Mundo, declinando de qualquer
mérito financeiro, expôs as premissas maiores, os pontos de partida desta
CPI:
“Eu não assinei nada de sigilo e então eu posso falar à vontade. E eu não
fui convocado, eu fui convidado, e dentro do convite eu vou falar tudo que
eu acho que tem que acontecer. Eu falava sobre o Hospital Amaral de
Carvalho, e esses dados foram feitos o protocolo clínico com o Ministério

Nós, deputados paulistas, não perdemos a capacidade de nos indignar com

da Saúde e dentro dele, foram feitos os testes que exigiam o Ministério da

tamanho menosprezo e descaso por pessoas que buscam na Ciência uma

Saúde, e entre eles o que chamamos de DL 50, dose letal, para mostrar que

luz de esperança, para continuar a viver. Por sermos detentores de um

o composto era ou não prejudicial à saúde, e então a convocação ou a

mandato, de uma delegação popular, nos é oportuno e obrigatório reprimir
esse menosprezo e esse descaso com a vida.
A seguir, identificamos os principais tópicos apurados durante os trabalhos
da CPI. Muitos outros poderiam ser elencados, mas ficamos com os mais
graves e explícitos, o que não quer dizer que dos documentos e
depoimentos coligidos se desdobrem em outras investigações pelas
autoridades competentes. Passemos a eles.

colocação da ND não procede porque foi feita pelo Ministério da Saúde e

aprovado o protocolo que Foi desenvolvido no Hospital Amaral de
Carvalho, é uma falácia você ter que fazer duas vezes a mesma coisa. E, foi
o que foi feito e que estamos exigindo e em outubro de 2016 eu acho, isso
rolou pela Universidade de São Paulo por 27 anos e alguém atribui que eu
clinicava e dava remédios, mentira, esses remédios eram distribuídos
porque foi assim, o Hospital Amaral de Carvalho por questões acredito que
financeiras, parou esse projeto, porque ele era que iria diminuir muito o
trabalho clínico no hospital, e esse trabalho eles não resolveram encerrar

IV – Tópicos Relevantes Averiguados pela CPI: os fatos que apontam a
má conduta na execução da pesquisa e a omissão dos pesquisadores do
ICESP a não realizar pesquisas, bem como paralisá-las, para a

ela, e chegaram a chamar os diretores como preveem as cláusulas dos
contratos que foram assinados entre a universidade e o hospital, e encerrálos. Eles simplesmente deixaram morrer por decurso de prazos. Ele tinha

liberação da substância fosfoetanolamina sintética produzida por

cinco anos, e eles (ininteligível) por quê? Porque nesse mesmo convênio o

cientistas no Campus da USP de São Carlos.

hospital recebeu do Ministério da Saúde o título de pesquisa publicado em
Diário Oficial, que, também está aqui na publicação em “Diário Oficial”,
transformando o Hospital Amaral de Carvalho em um hospital de pesquisa.
E isso está registrado no “Diário Oficial”, e em comum e espero que foi, se

O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para

ele terminasse o convênio era o único que existia que reunia o Ministério

caracterizar um fato determinado ilegal ou irregular (ou dotados de uma

da Saúde e o hospital. Então, ele deixou morrer por recursos de prazos, mas

série de irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estadomembro e que, ou por falha na atuação deste, ou, no caso de violação dos
Direitos Humanos, tenha causado algum tipo de lesão, dano moral,
sofrimento, desonra, prejuízo econômico, ou qualquer tipo de incômodo
aos cidadãos. No caso, a CPI apura as razões do Estado (ou, pelo menos de
alguns dos seus agentes) não realizar pesquisas para a liberação da
substância fosfoetanolamina, produzida por cientistas no Campus da USP
de São Carlos.
Os fatos narrados nos seguintes depoimentos apontam para esse suposto ilícito

veladamente ele proibiu os médicos de distribuírem os medicamentos, e
alguns médicos conscientes de que o trabalho estava funcionando
começaram a enviar eles para a USP de São Paulo, e 11 mandaram eu vir
buscar, não compensa eu falar por uma questão de ética, e eu não vou
enumerar nomes para ninguém dos médicos, mas eu tenho lá os
documentos que todos os médicos mandavam buscar com um paciente que
tinha o documento lá e o remédio. E esse remédio foi distribuído, como eu
mandava para o Hospital Amaral de Carvalho e tanto fazia, eu dando para o
paciente que é do hospital. E, isso cresce e multiplica, a partir de um ponto

comportamento dos pesquisadores do ICESP a não realizar pesquisas para a eu não sei mais quem é paciente do hospital ou paciente do médico e eu

continuei distribuindo. Se fosse hoje distribuiria do mesmo jeito porque não
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me intimida fornecer esse tipo de medicamento. Por quê? Porque eu sei o que eu estou falando. E se quiserem podemos mostrar mais de 500
cientificamente eu tinha todas as comprovações e que os médicos não eram pessoas que estão vivas por causa da fosfoetanolamina. E quando foi
tóxicos e não tinham efeitos colaterais e nem era o mesmo medicamento comunicado ao governador, ele ofereceu para que fosse feito e na escolha
que hoje está sendo aplicado como se fosse um medicamento benéfico, que do secretário, bom, eu não tenho compromisso com ninguém, e a na
é o caso dos imunoterápicos, que ninguém sabe as consequências a escolha para o secretário, deveriam ser vários hospitais, e eu não aceitei,
posteriori, e nós sabemos a consequência da fosfoetanolamina. Ela foi por quê? Porque seriam as raposas cuidando do galinheiro. E eu não
muito bem estudada, e era tão bem estudada que o mundo resolveu adotar aceitei, e a segunda coisa é que seria uma... O Brasil tem muito pouco de
ela agora em estudos. E existe até como é... Delegações procurando o farmoquímicas, e é quem desenvolve os medicamentos, e eles queriam pôr
ICESP, para fornecer medicamentos para eles, porque eles já comprovaram uma 13 farmoquímica que eu não concordava, e então eu credenciei uma
que a fosfoetanolamina fabricada e distribuída no ICESP é bioativa. E perto de mim pequena, mas que eu pudesse intervir e estar o tempo todo
existe

uma

diferença

muito

grande

entre

fosfoetanolamina

e observando. É verdade, ela fez tudo certinho e colocamos um homem nosso

fosfoetanolamina bioativa. A bioativa é aquela que você tem no seu corpo e lá, que, depois o ilustre secretário de saúde cortou no meio do caminho. E,
que ela tem habilidade nas suas células, e as outras são fosfoetanolamina então, por que ele cortou no meio do caminho? Tem que perguntar para ele.
normal. Muito bem, senhores, em outubro desse ano que passou, que eu E não era esse plano e nem foi isso que foi combinado junto com o
não estou bem certo da data, devido à pressão social que o governador governador, então eu acho que essa CPI ela apareceu em ordem boa, e eu
sofreu e que me mandou chamar é que o estado estaria disposto a fazer acho que ela pode esclarecer um monte de coisas provando que eu estou
testes clínicos e uma reunião que tivemos aqui na Assembleia Legislativa equivocado ou alguém está com a mão grande em cima disso. E, hoje, a
um dos autores que hoje executam os dados clínicos falou para procurador indústria do câncer consome 3,5% do PIB mundial, e esse documento é
da república que ele não acreditava no medicamento e antes de provar, que americano publicado em 2008 pela Secretaria de Saúde Americana, e são
ele não conhecia e ele disse que não provava. Então essa discussão sobre a 3,5% do PIB mundial, e isso está na ordem de 17 caqueirada trilhões de
eficácia ou não do medicamento ela já estava condenada politicamente há dólares. E então, eu não sabia que era um campo muito difícil de atuar.
muito tempo, porque vocês podem observar que não existe proibição Mas, enquanto eu estiver vivo eu vou atuar, ou aqui ou lá, em algum lugar
nenhuma farmácia de manipulação para manipular medicamentos ou eu vou atuar. E eu acho que alguém deveria surgir para ajudar e eu não
substâncias que podem servir como suplementos. E todas as farmácias do quero favor nenhum, eu não preciso de dinheiro e eu não preciso de
Brasil de manipulação tem um documento do Conselho Nacional de promoção, por duas razões, a minha carreira eu fiz ela muito benfeita, e ela
Farmácia e proibindo a embalagem da fosfoetanolamina. Quer dizer, o está aí, e eu estou aposentado, eu não preciso mais dessa carreira científica,
paciente recebe por situações judiciais, ou liminar judicial na forma de pó, e a segunda é o dinheiro. Vocês sabem, vocês são a minha fonte de
porque não tinha a embalagem, e depois ele leva em uma farmácia de dinheiro e eu recebo do estado de São Paulo como professor da
manipulação para manipular e colocar em 12 cápsulas. Isso foi proibido Universidade de São Paulo, e então eu não rico, mas eu sou bem de vida.

para o Conselho de Farmácia, é histórico, não existe nada no país que seja Porque o meu salário vocês conhecem, então eu não preciso de nada disso,
proibido, mas é histórico, bom, a fosfoetanolamina na cabeça de qualquer e eu acho que a história é mais ou menos isso.”
médico tem um detalhe que pouca gente sabe, o médico usa na mãe, na tia,
na avó, na empregada e no cachorro. No paciente não, e eu tenho Essa é a grande indagação que precisa ser melhor esclarecida: o “secretário
documentos

que

eu

entreguei

e

eu

tenho

documentos

que

a de saúde cortou no meio do caminho. E, então, por que ele cortou no meio

fosfoetanolamina curou uma porção de médicos. Tem uma porção de do caminho?”
médicos vivos por causa dela. E então, é uma espécie de uma falácia e eu
acredito que esses testes clínicos foram feitos como o próprio o Ministério Ora, havia uma ordem do Governador do Estado. Essa ordem deveria ser
fez, quando ele foi uma palhaçada. Eu refuto como palhaçada porque levada a cabo ou terem lhe dito o seguinte: “Governador, infelizmente
tentaram até sintetizar o composto e fizeram isso errado e o composto virou estamos sem verbas para esta pesquisa”. Isso teria sido mais honesto e
tóxico. E um gênio da pesquisa, que é um grande colega e pesquisador moralmente aceitável: não se tem verbas orçamentárias, paciência,
disse que era impossível que a fosfoetanolamina feita em São Carlos era continuemos a prever no Orçamento recursos para o ICESP promover
feito de maneira não aprovada, em um chiqueiro, ou qualquer coisa assim. pesquisas. No entanto, se o Governador deu a ordem é porque verbas
E ele que fez tão bem feito não conseguiu rebater o tumor, e nós, que existiam para tanto, mas, com todo o respeito, alguém o sabotou e o
fizemos aquela meia suja, aquela meia coisa, curou muita gente. Então eu sabotando abortou toda uma esperança na realização de pesquisas com o
acho que tem que se esclarecer, porque eu não tenho interesse nenhum na fim de saber se a fosfoetanolamina é ou não é eficaz.
fosfoetanolamina, posso lhe garantir que eu não tenho, porque primeiro, eu
nunca ganhei um centavo com fosfoetanolamina e a segunda coisa é que eu Aqui há outro ponto interessante: a falta de informação a respeito do
não tinha publicado nenhum trabalho com fosfoetanolamina. E até que um montante de verbas destinadas a essa pesquisa da fosfoetanolamina: quanto
colega do Butantã resolveu fazê-lo, porque eu não achava justo você fazer foi alocado para essa pesquisa especificamente? Ficou no que chamo de
alguma coisa dessa monta e desfrutar financeiramente disso, e eu achava “achismo”: uns acham que foram consumidos R$ 20.000.000, 00 (vinte
que eu já tinha ganho pela universidade para ganhar, porque era fazer milhões de reais); outros, mais modestos, dizem que foram destinados R$
pesquisa e como dizia o mestre que foi meu orientador, pesquisa só tem 300.000,00 (trezentos mil reais). Vê-se que há uma extensa distância entre
sentido quando ela melhora a qualidade de vida. E eu achava que a os valores. Aliás, eles foram consumidos? Se foram, onde está a prestação
fosfoetanolamina melhorava. Agora, eu posso garantir uma coisa para os de contas?
senhores, acredite ou não, queira ou não, a fosfoetanolamina é uma
realidade, e ela não é uma realidade bobinha. Eu não sou nenhum calouro, Com todo o respeito, fossem vinte milhões, ou trezentos mil, ou um real
nem nenhum bobo, para saber ou para falar o que eu estou falando, eu apenas, já estaria caracterizado o mal-uso do dinheiro público tendo em
tenho uma bagagem muito boa, e eu andei pelo mundo todo, eu conheço e vista que os protocolos de pesquisa não foram seguidos, mas, sim,
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negligenciados, como, por exemplo, 1) o número impróprio de coortes em

está sendo o suficiente, o câncer se instalou, e, se eu quisesse um resultado

relação ao protocolo FEA, uma vez que ele não foi completado e 2) uma

de ineficácia, eu por raciocínio lógico iria ministrar uma sub dose. Por quê?

desordenada dieta recomendada aos pacientes, sem um apuro nutricional

Se qualquer dose faz efeito, eu não preciso nem dar a fosfoetanolamina, o

condizente, o que poderia comprometer a absorção da substância

próprio corpo produz, e, obviamente que existe uma dependência de dose

fosfoetanolamina no organismo dos pacientes recrutados para a pesquisa.

para que eu tenha uma eficácia. E, de inúmeras formas eu posso maquiar
essa dependência. A dose utilizada, isso eu ouvi várias vezes o Dr. Paulo

Essa questão da desinformação nutricional, aliás, foi destacada pela

Hoff falando, e, “eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque as

testemunha sob juramento, Dra. Bernardete:

cápsulas que foram coletadas na USP, nem todas tinham meio grama, e as
da FURP, comprovadamente tem meio grama”, mas, comprovadamente

“A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Para concluir a resposta a respeito
das orientações nutricionais, mas, é que recentemente depois que foi
anunciado que haveria uma auditoria aqui nessa Casa a respeito do
protocolo do FEA, eu estava avaliando o prontuário de um dos pacientes, e
eu me deparei com uma anotação em uma consulta nutricional
estarrecedora. A nutricionista grafou, eu peço até permissão para ler as
palavras que estão no prontuário. “Reitero que o paciente em todas as
consultas/visitas, 21 realizadas para o protocolo FEA foi orientados por
mim e pela Dra. Milena, médica do paciente, quanto a importância de
aumentar a ingestão de ácidos graxos essenciais, para a melhor absorção da
droga, como, por exemplo, aumentar a ingestão de margarina no pão”. Eu
queria aqui fazer uma denúncia, margarina não é ácido graxo essencial, ela
é gordura vegetal hidrogenada, mais conhecida como gordura trans,
proibida na grande maioria dos países de ser utilizada na produção de
qualquer alimento industrializado, e, eu queria fazer chegar às mãos do
deputado da ANVISA, demonstrando que gordura trans é prejudicial à
saúde, e, que não deve ser consumida por ninguém.
(...)
O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente.

para ele, porque para mim não foi comprovado nada. E, uma vez que eu
não tive acesso eu não pude avaliar, e, então se eu quisesse, por exemplo,
obter um resultado negativo para essa pesquisa, a primeira coisa que eu
faria seria providenciar uma sub dose. Porque isso eu já sei e eu não preciso
de teste, eu já sei que em baixas doses ela não é eficaz, e, isso já se tem
pesquisas

no

Ministério

da

Saúde

demonstrando,

eu

tenho

a

fosfoetanolamina endógena que não funcionou e por isso que esse paciente
está com câncer, e, não existe nenhuma dúvida na comunidade científica de
que a fosfo endógena ela é combatente do crescimento moral. E,
infelizmente, ao que tudo indica, e não é só ao que tudo indica, eu tenho
que admitir que eu conversei informalmente com uma das médicas
participantes da pesquisa que me disse que a pesquisa realmente foi
realmente feita para provar que a fosfo não funciona. E, não para verificar
se ela tem ou não atividade. E, isso...
O SR. - ... Poderia repetir isso, Dra. Bernadete?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu acredito pelos fatos, que a pesquisa
não foi feita para verificar a eficácia da fosfoetanolamina, mas, para
demonstrar que ela é ineficaz.

O SR. - Uma questão rapidamente, V. Exa. mesmo, o objetivo dessa CPI é O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Essa CPI já tem os valores que foram
investidos pelo governo estadual até o prezado momento nessa pesquisa?
apurar o dinheiro gasto e envolvidos nos testes, é isso?
O SR. - Eu poderia responder. Eu fiz um questionário para o ICESP, e, até
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O resultado da
o momento eles gastaram 600 mil reais nessa pesquisa. E responderam em
aplicação do recurso público nesses testes. E se ele cumprir o protocolo. O
ofício para mim.
SR. - Está ótimo. E aí só a última pergunta para a Dra. Bernadete, qualquer
O SR. - O que foi gasto.
laboratório particular, se quiser fazer esse teste, ele pode fazer ou precisa
O SR. - Até hoje foram 600 mil reais.
de autorização para fazer o teste do governo e quanto que custa mais ou
O SR. - Foi então o que foi investido.
menos uma pesquisa dessa.
O SR. - Exatamente o dinheiro público investido em fosfoetanolamina.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Se o senhor se refere à pesquisa clínica,
O SR. - Eu poderia fazer uma pergunta? Dona Bernadete, eu tenho um
qualquer instituição credenciada cientificamente que tiver interesse e
amigo meu, parente até, que é gerente de uma empresa do ramo, eu não vou
recursos pode fazer.
entrar em detalhes, e, ele me falou que existe um tratamento é nível ouro ou
O SR. - E qual seria esse recurso mais ou menos? 40 milhões como disse
classe ouro, eu não sei, e, que chegam a custar 700 mil reais, é um
aqui?
tratamento ministrado em três meses, e, depois o setor volta em alguns anos
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, 40 milhões seria um recurso para
e o tratamento, e, disse que é altamente eficiente, e, não para todos os
avaliar até o que chamamos de fase três, que é o processo já de drogas
casos, mas, para muitos casos, de 700, 750 mil reais, a senhora tem o
aprovadas, e, que se perpetua, digamos assim, por muitos... Por uso de
conhecimento disso? Um tratamento para o câncer tão caro?
milhares de pacientes no mundo. E, seria um valor mais do que suficiente.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Então, infelizmente eu tenho
Mas, as pesquisas na verdade, com fosfoetanolamina nem começaram, não
conhecimento pelos piores motivos possíveis dado ao meu grande
podemos considerar nem... Na verdade, tudo que temos é assim, o que eu
envolvimento com pacientes oncológicos, e, o câncer é uma doença bem
sei hoje sobre fosfo cientificamente falando? Eu sei que ela é uma
democrática, ela não escolhe tamanho de bolso, patrimônio líquido, raça,
substância endógena, como foi muito bem colocado aqui pelo deputado
credo, ela atinge indistintamente todas as pessoas, e, nesse meio existem
Massafera. Ou seja, o meu próprio corpo produz e assim, como meu corpo
pessoas de poder aquisitivo muito alto. E, que tem acesso a todos os
produz insulina, e, mas, que em algum momento o meu mecanismo de
tratamentos disponíveis e de primeira linha. Eu mesma admito que eu tive
produção interna de insulina pode falhar e eu posso ficar diabética. E o meu
acesso ao que existe disponível e não tive acesso ao imunoterápico porque
mecanismo produtor de fosfoetanolamina pode falhar, e, aí eu abro espaço
no meu tipo de tumor não existe ainda imunoterápico liberado, e, eu fiz
para algumas doenças oportunistas, como, por exemplo, o câncer. E se ela é
parte de uma pesquisa de um que não demonstrou eficácia, mas, eu tive
endógena e eu estou com câncer, obviamente que a minha produção
acesso a inúmeros pacientes com poder aquisitivo para fazerem o uso de
endógena não está sendo suficiente. E, isso nós já sabemos que a atividade
tratamentos na faixa de 400 mil reais, alguns patrocinados por convênios de
da fosfo é de dose dependentes, ou seja, se a minha produção endógena não
alta e primeira linha, e, outros, as dispensas próprias. O SR. - Ou seja, é o
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IV – 2. DAS NÃO-CONFORMIDADES TÉCNICAS GERAIS

essa pesquisa.”
Some a isso tudo outras irregularidades.

Gastou-se então com isso, com a desorganização? Com o não-seguimento
dos protocolos da pesquisa científica?

Os anexos conservam um conjunto probatório valiosíssimo que aponta para
diversas não-conformidades praticadas durante o processo de execução da

Ora, havia de sobra, por outras informações mais fidedignas, R$ 600.000,

pesquisa a respeito dos efeitos da fosfoetanolamina.

00 de um universo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) disponíveis
e, segundo nos deram conta outras informações, a pesquisa gastou R$

Por exemplo, o Anexo IV indica o não conhecimento de um dos criadores

95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

da fórmula, o Professor Gilberto, bem como das testemunhas ouvidas pela
CPI, sobre a execução da pesquisa e o próprio depoimento do Dr. PAULO

Percebe-se, portanto, a incongruência, o desencontro de informações, a

HOFF indica, com todo o respeito, uma falta de zelo científico que adotou

falta de transparência que levam a questionar o bom uso do dinheiro

na execução das pesquisas.

público pelo ICESP em meio à pesquisa para a liberação da
fosfoetanolamina.

Isso fica claro na questão do não preenchimentos dos coortes (quadro
anexo). Os coortes indicam um número menor do que o indicado para a

E isso deverá ser objeto de persecução da responsabilidade civil e

realização dos testes, donde se afere a porcentagem dos resultados. O não

administrativa pelo Ministério Público, Corregedoria da Administração e

preenchimento dos coortes gera a não confiabilidade desses resultados!

Procuradoria Geral do Estado.

Vide a palestra do Dr. SÉRGIO SIMON em 07/02/2018, perante a CPI,

Antes de passarmos para os próximos Tópicos, gostaríamos de tecer
algumas palavras sobre a atuação do Secretário de Estado da Saúde, Dr.
DAVID UIP mirando a questão da gestão administrativa.
Conforme se extrai em diversas passagens do depoimento da saudosa Dra.
BERNARDETTE, a participação do Dr. DAVID UIP merece uma
apuração mais minuciosa pelo Ministério Público em suas futuras
investigações sobre as irregularidades aqui detectadas, haja vista que
endossou todo o desenvolvimento da pesquisa e, queira ou não, por ser o
superior hierárquico do Dr. PAULO HOFF, é solidário com as palavras

proferidas por este médico e investigador principal do processo de pesquisa
da fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”, bem como solidário ao
trabalho desenvolvido pelo Investigador Principal e sua equipe do ICESP,
mesmo após ter sido comunicado pelos auditores da pesquisa a respeito dos
problemas de ordem técnica que ela vinha enfrentando

sobre a fundamental importância do estabelecimento do número de coortes
para delas se extrair uma porcentagem de resultados, tanto positivos quanto
negativos. E o Dr. SIMON é uma das maiores autoridades em Oncologia
do Brasil e do mundo.
O próprio Dr. PAULO HOFF disse em seu depoimento:
“O SR. – Eu gostaria até de fazer uma pergunta a sua pessoa, que dois
profissionais renomados estiveram aqui e disseram que abaixo de 14

pacientes a confiabilidade já se compromete da pesquisa. O Dr. Buzaid e o
Dr. Sérgio Simon. O senhor há de convir com eles ou não? Discorda?
O SR. PAULO HOFF – Não, concordo. Toda a pesquisa tem um preceito
estatístico, e esse preceito estatístico parte de dois pontos, de que tipo de
erro nós aceitamos e qual resultado gostaríamos de obter. Normalmente no
desenvolvimento de um novo fármaco, se pede pelo menos 20% de

Pelo fato de o Instituto do Câncer ser uma unidade do Hospital das Clínicas

atividade, e aí tem que se decidir qual é o erro que se aceita. Normalmente,

e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ser uma

não se aceitam mais do que 5% de um resultado falso positivo e isso é

autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado da Saúde deveria o Dr.

chamado de erro alfa, e normalmente se aceita até 20% de falso negativo e

DAVID UIP ter se valido da chamada tutela, que é o poder que a

é o erro beta. “

Administração Direta tem de fiscalizar as atividades dos entes que lhe são
vinculados, para supervisionar a ordem do Senhor Governador do Estado,

A entrevista concedida em coletiva de imprensa, em 31/03/2017, tanto pelo

Dr. GERALDO ALCKMIN de se iniciar o processo de pesquisa da

Secretário de Estado da Saúde quanto pelo Dr. Paulo Hoff demonstram,

fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”, e o Dr. DAVID UIP,

infelizmente, uma espécie de menosprezo com o desenvolvimento

conhecedor dessa ordem deveria ter melhor supervisionado a execução

inaugural da pesquisa, assim como a abortagem precoce do processo. A

dessa ordem e não o fez, não exerceu esse poder de tutela administrativa.

entrevista encontra-se anexada a este Relatório.

Pior: acolheu, precipitadamente, a ordem de suspender o processo de
pesquisa da fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”. Esse fato é

Esse menosprezo aparece patente na confusão instalada quanto a dosagem

notório e consta da nota divulgada pela Assessoria de Comunicação da

da substância que foram fornecidas aos pacientes envolvidos na pesquisa,

Secretaria de Estado da Saúde.

principalmente a definição do intervalo de ministração das pílulas. Como

Portanto, é lamentável, o Dr. DAVID UIP não ter exercido os poderes
administrativos hierárquicos de bem supervisionar o processo de pesquisa
da fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer” e ter aderido ao
comando do Dr. PAULO HOFF de, repita-se, precipitadamente, ter
suspendido esse processo de pesquisa sem que a mesma, como veremos
nos tópicos a seguir, tenha observado minimamente os procedimentos
condizentes para uma pesquisa científica dessa magnitude.

saber a medida do intervalo de ministração se não houve farmacocinética
condizente para tanto?
E o Dr. Paulo Hoff, mesmo em depoimento prestado perante a Frente
Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer, na Assembleia Legislativa,
em 25/04/2017, diz: “O que determina o intervalo é a farmacocinética do
produto, certo? O resto, infelizmente, é achismo...”. Observamos aqui a
deplorável falta de zelo profissional e sensibilidade humana do Dr. Paulo
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Hoff, ainda mais como Diretor do Instituto do Câncer, derivadas essa falta a Secretaria da Saúde. A notificação tratava-se de um equívoco sobre a
de zelo profissional e sensibilidade humana de um individualismo quantidade das pílulas ministradas. Por exemplo: ao invés de se dar a
inexplicável, uma vez que ele, como admitiu, fez sozinho o estudo do fosfoetanolamina em 3 (três) pílulas de uma só vez, alterou-se para a sua
protocolo ao CEP/CONEP, onde, não se sabem os motivos, determinou a ministração ao decorrer do dia, o que reforça a ideia de desconhecimento
administração da pílula sem o intervalo necessário, diferente dos 20 (vinte) ou o menosprezo com o conhecimento no que tange à questão do intervalo
anos de aplicação tradicional das pílulas levada à cabo pela equipe do de administração da substância.
Professor Gilberto na USP/São Carlos, sempre distribuídas com intervalos
entre o café da manhã, o almoço e o jantar, para a devida absorção da No depoimento do Dr. PAULO HOFF essa situação é por ele próprio
substância pelo organismo.

atestada:

Em seu depoimento no dia 14.03.2018, o Dr. PAULO HOFF assume que “O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só pela
elaborou unilateralmente o protocolo de estudos:

ordem, nobre deputado, eu queria o seguinte, um esclarecimento para o
senhor, nós temos aqui um documento que a Dra. Suleima encaminhou a

“O SR. – E a definição foi do senhor de fazer as três doses em um Dra. Maria Aparecida Fogueira, e, com uma certa confusão, e ela notifica a
espaçamento só de tempo?

Comissão de que consta a informação de que a ingestão das cápsulas se

O SR. PAULO HOFF – Essa foi uma decisão do grupo que estava fazendo dará através de três cápsulas, três vezes ao dia. Um documento de 13 de
o estudo baseado nessas informações.

março de 2017.

O SR. – E então a decisão foi dos 25? E não só da sua pessoa?
O SR. PAULO HOFF – Deputado, se o senhor gostaria de acertar e fazer O SR. PAULO HOFF – Eu estou bastante ciente dessa sequência de
uma assertiva de uma pessoa, como eu sou o investigador principal eu documento, Sr. Presidente. O protocolo de pesquisa ele é um manual que
assumo essa responsabilidade.”

será seguido e é um protocolo que foi aprovado e ele foi entregue ao
professor Gilberto com bastante antecedência e, novamente, não recebemos

Anexo verificamos a transcrição onde a responsável pela coordenação dos nenhuma manifestação contrária a forma nem de administração e nem do
estudos-assuntos regulatórios, assina o documento com o Dr. Paulo Hoff e desenho do estudo a priori.
afirma, categoricamente, a responsabilidade solidária do ICESP com a Isso surgiu depois e vamos falar sobre isso. Bom, o protocolo foi seguido à
pesquisa, porém sem a anuência do Professor Gilberto que descobriu os risca, e uma das obrigações dos investigadores é fazer um tema de
efeitos da fosfoetanolamina, como ele afirmou em depoimento nesta CPI, o consentimento livre e esclarecido que informa a natureza experimental do
que é uma falha negligente ou dolosa.

tratamento e que lista os potenciais riscos, e tem uma série de informações
ao paciente que ele precisa ler e se ele concordar em participar da pesquisa

Registre-se: a ANVISA, órgão que deve dar o aval para o protocolo de ele assina. E o protocolo sempre tem um termo do TSLE que é feito.
estudo, não o deu, sendo que o ICESP deixa transparecer que teria havido Foi feito um inicial e que foi usado normalmente, e, março eu acredito que
uma “anuência verbal” daquela agência reguladora, o que é algo fora da a data seja do início de março e foi feita uma emenda ao TSLE, e essa
realidade, eis que é inventar uma autorização prevista nas normas de emenda teve um erro clerical. No qual foi inadvertidamente feita realmente
desenvolvimento de pesquisas com medicamentos a serem ministrados em essa confusão na dose. E eu acredito que Vs. Exas. tenham recebido que
humanos!

menos de dez dias depois foi detectado o erro e foi notificado o CEP, que é
a nossa obrigação e que houve um erro.”

Questionado pela reportagem do jornal Folha de S. Paulo (entrevista
realizada em 09.02.2018), o ICESP não responde com clareza quem deu a
anuência na ANVISA. Não responder a essa indagação básica é uma falta Outra grave irregularidade com o dinheiro público deu-se com a
ética grave e uma falta com a verdade e a transparência que devem monumental fabricação de pílulas para um universo pequeno de pacientes a
prevalecer nas atividades desenvolvidas com recursos do erário!

serem tratados. Tanto é que, pela suspensão das pesquisas e o número
indevido de coortes (muito abaixo do cientificamente recomendável) as

O ICESP disse, em 31/03/2017, que os pacientes assinaram, cheios de pílulas, em sua esmagadora maioria (calcula-se em algo em torno de 70.000
esperança, um termo de confiabilidade permitindo a pesquisa. Mas pílulas) perdeu sua validade pelo vencimento do prazo para o seu uso.
assinaram uma espécie de autorização para serem cobaias porque a Isso denota um gasto com o dinheiro público fruto da falta de planejamento
pesquisa, como se demonstrou, deixou a desejar no quesito confiabilidade, dos pesquisadores do ICESP ou, pelo menos, do “achismo vaidoso” do
uma vez que optou, sem justificativas plausíveis, em fixar coortes abaixo chefe da pesquisa, o Dr. Paulo Hoff, ainda mais, em reforço a esse gasto
do recomendável pela metodologia científica mais condizente. E pasmem: exagerado e inócuo, quando se vê que a fabricante das pílulas foi a FURP –
coroou a entrevista com a seguinte frase macabra: “pacientes com câncer Fundação do Remédio Popular, entidade do Governo Estadual ligada à
avançado vão a óbito; é parte da história natural da doença.” Pergunta-se: Secretaria de Estado da Saúde.
por que então coloca-los numa pesquisa recheada de “achismos” e
“vaidades”, incutindo-lhes esperanças que não podiam sustentar? Isso é A FURP entregou 4 (quatro) lotes em abril e agosto de 2016 e março e
desumano e viola a dignidade da pessoa humana!

setembro de 2017. Há claras indicações de que tão somente 20% (vinte por
cento) do primeiro lote daria para atender toda a pesquisa. Fica patente a

Ainda neste quadrante, outro descaso dos coordenadores do estudo e do total falta de planejamento e o desperdício de dinheiro público.
ICESP com relação à notificação ao CEP/TCLE 11/10/2016 (anexo),
aprovado 6 (seis) meses depois, em 03/03/2017, justamente no mesmo mês Disso tudo decorrem, no mínimo, duas severas irregularidades:
em que a pesquisa com a fosfoetanolamina é suspensa, conforme anunciou
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1 – Fazer experiências com seres humanos é, ética e juridicamente,
inadmissível, pois demonstra a falta de respeito com os pacientes em estado
compassivo e viola a dignidade da pessoa humana. Lembra-nos,
tristemente, em épocas pretéritas, o uso de humanos como cobaias para o
desafogo da loucura científica de um regime político que buscava a
purificação da raça humana;
2 – Não bastasse a odiosa violação da dignidade da pessoa humana, o fato é
foi gasto dinheiro público e empregado equipamentos e pessoal do Estado
nessa ficcional pesquisa! Isso deve ser devidamente apurado pelo
Ministério Público em Inquérito Civil e Criminal.
Vejamos outros focos de irregularidades, examinando os depoimentos das
testemunhas e o comportamento indevido dos pesquisadores do ICESP. É
de se verificar, então, que houve uma série de procedimentos desconformes
com as normas científicas e todas essas não-conformidades foram geradas a
partir da definição do pesquisador-responsável, Dr. Paulo Hoff.
A começar, segundo depoimento da testemunha, Sra. Suleima Hussein,
prestado em 21.02.2018, o projeto de pesquisa, ao que parece, foi
elaborado de mão única pelo Dr. Paulo Hoff, pois ela afirma que o projeto
foi por ele elaborado.
Dentre essas não-conformidades estão a confusão na ingestão das pílulas,
onde um ofício de março de 2017 reconhecia que houve erro na aplicação
das mesmas. No início eram 3 ao mesmo tempo, e depois do
reconhecimento do erro, as pílulas deveriam ser tomadas ao longo do dia, a
despeito do projeto, elaborado pelo Dr. Paulo Hoff ter sido aprovado pelo
CEP e pelo CONEP.
Tanto a Sra. Suleima quanto a Sra. Elaine Santana Longo (depoimento em
20.12.2017) confirmam que a definição da prescrição das drágeas ficou sob
o encargo do Dr. Paulo Hoff.
A falta da farmacocinética é outro ponto a ser destacado. Em suma, a
farmacocinética é um estudo prévio para se estabelecer qual a dose a ser
aplicada no paciente. E segundo o que foi relatado por várias testemunhas,
isso ou não foi feito, ou foi feito de forma muito rudimentar. Segundo a
testemunha Guilherme Ayres Rossini, em depoimento prestado em
20.12.2017, “tinha que ter sido feito um estudo de farmacocinética. Foi
uma dose sem fundamento científico (...) temos que fazer um estudo de
farmacocinética, de quanto aquela droga está sendo realmente absorvida
pelo organismo e realmente se terá efeito (...) realmente existe uma
destruição da flora [intestinal], e pode ser que realmente interfira na
absorção do medicamento, uma vez que está sendo administrado por via
oral.”
Outro ponto refere-se à falta de dados para a ANVISA dar seu parecer
sobre a pesquisa. Ora, como esperar a aprovação da agência de vigilância
sanitária do Governo Federal se a equipe de pesquisa ou, pelo menos, o seu
responsável, não instruiu adequadamente para obter o registro da
ANVISA? (vide novamente a matéria publicada em 09.02.2018, no Jornal
Folha de S. Paulo, onde diz ter obtido anuência verbal!)
Isso denota a falta de comprometimento com a pesquisa e reflete, por sua
vez, na falta de comprometimento com o dinheiro público e com a
dignidade da pessoa humana, no caso, os pacientes submetidos à pesquisa.
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Ainda nesse setor das não-conformidades, algumas outras irregularidades
são apontadas pela testemunha juramentada, Dra. Bernardete Cioffi,
auditora independente das pesquisas, que infelizmente veio a falecer no
mês de janeiro do corrente ano, vitimada pelo câncer. Em depoimento
estarrecedor, a Dra. Bernardete diz textualmente as não-conformidades
detectadas:
“O SR. RICARDO MADALENA – PR – Gostaria primeira pergunta, em
saber se a senhora poderia descrever para essa Comissão como são os
trabalhos que os auditores dos testes clínicos do ICESP, com relação a
fosfoetanolamina, desenvolvem e como foram desenvolvidos esses testes.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, uma coisa é o que é o trabalho de
uma auditora, e outra coisa é o trabalho que nós desenvolvemos dentro do
ICESP, eu diria que a única coisa que eles têm em comum é o título.
Porque realmente não tivemos nenhuma oportunidade de exercer a nossa
função como deveria ser feito.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Não foi exercida a função de
auditores, que é isso que vocês estavam lá para exercer essa função.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Veja, o trabalho de auditoria,
deputado...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Pois não.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Ele consiste em identificar o que é um
padrão, e, como um trabalho está sendo desenvolvido em relação a esse
padrão, e, é o que se chama de conformidade, o trabalho está conforme o
padrão e não conformidade, ele não está conforme esse padrão. E, o
trabalho do auditor é identificar as não conformidades, aponta-las para que
elas sejam sanadas. E, uma vez que as nossas não conformidades
identificadas nunca foram sanadas, eu entendo nosso papel foi
absolutamente...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Inócuo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Totalmente.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês foram cerceados de algum
tipo de questionamento que fizeram durante os testes e não obtiveram
respostas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Inúmeras vezes. Basicamente, não
tivemos resposta de nenhuma das nossas solicitações e nenhuma das não
conformidades que apontamos foram sanadas.
(...)
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O nosso grupo era composto no início
por nove pessoas, e hoje são oito, porque uma de nossas auditoras, a Dra.
Ester faleceu, e, então em nosso grupo tem biomédicos, médicos,
psicólogos...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Pesquisadores.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, o Dr. Durvanei Maria é um
pesquisador de longa história, do Instituto Butantã. E, nós temos
oncologistas, temos médicos e clínicos gerais, tem endocrinologistas, temos
médicos de várias formações, e, independente de tudo isso, não tínhamos
nenhuma das nossas solicitações em uma primeira reunião de trabalho, e,
na verdade, a primeira de todas que foi quando o grupo de auditoria
ingressou e que já ingressou tardiamente, e não sei se todos têm
conhecimento, a fase um da pesquisa transcorreu totalmente sem ser
auditada, o que pela lei não é permitido. E, a própria elaboração do
protocolo não foi auditada, e o professor Gilberto na condição da pessoa
que autorizou o uso da patente para a pesquisa e não foi consultado na
elaboração do protocolo e ele não anuiu ao protocolo e ele não foi sequer
consultado se ele concordava ou não com os termos do protocolo, e, ele
tem diversas falhas de dados, por exemplo, na plataforma Brasil, e, que é a
plataforma onde as pesquisas são registradas e ficam acessíveis para o
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mundo inteiro. Em todos os países do mundo onde são realizadas pesquisas binder. Gravações de nossas reuniões que estavam no binder e não estão
científicas, e existe uma plataforma onde essas pesquisas são publicadas mais. Enfim, a própria composição do binder que deveria ser uma brochura
para que todos os pesquisadores do mundo tenham acesso, e então no não passível de manipulação e não foi feita dessa forma. Mas, é fato e isso
Brasil existe uma plataforma chamada de plataforma Brasil onde essas que eu estou revelando aqui não é nenhuma informação sigilosa. Ainda que
pesquisas são registradas, e, existe um registro que as cortes, ou seja, os pelo fato do Dr. Paulo Hoff também estar comprometido com o mesmo
grupos de pacientes que compunham os diversos tipos de tumores, seriam termo de confidencialidade, e ter vindo a público trazer informações que só
compostos por 25 pacientes. E, já no protocolo temos essa informação de ao final da pesquisa poderiam ter sido divulgadas, e, eu me valho das
21, e, no final tivemos cortes que não chegaram a ter nem dois pacientes, próprias informações que ele trouxe a público, para também comentar
cortes com um único paciente. E então essas discrepâncias todas quando o nessa CPI. Uma vez que ele trouxe a público e não são mais sigilosas e
senhor me pergunta se o protocolo foi cumprido, não, ele não foi cumprido, nem confidenciais.
há uma série de discrepâncias que me impedem de informar que esse O SR. - Foram identificadas irregularidades nas auditorias feitas por vocês?
protocolo foi cumprido.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, a quantidade de não
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A senhora sabe que a senhora está conformidades é grande, tivemos muitos problemas, primeiro o próprio
sob juramento.
ingresso dos auditores na fase dois sem nenhuma participação na
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, eu sei.”
elaboração do protocolo e nem tão pouco na fase um. E, no ingresso da fase
As palavras falam por si só e revelam inconcebíveis irregularidades:
“a fase um da pesquisa transcorreu totalmente sem ser auditada, o que pela
lei não é permitido. E, a própria elaboração do protocolo não foi auditada, e
o professor Gilberto na condição da pessoa que autorizou o uso da patente
para a pesquisa e não foi consultado na elaboração do protocolo e ele não

dois, de imediato, aliás, antes de assinar o termo de confidencialidade não
tivemos sequer acesso ao protocolo. Só a partir da assinatura do termo de
confidencialidade e do treinamento que tivemos no Tazy, que é o sistema
de 11 prontuário eletrônico, é que tivemos acesso ao binder e a própria
leitura dos documentos do protocolo.
O SR. - Isso não era fornecido a vocês em tempo real das reuniões de

anuiu ao protocolo e ele não foi sequer consultado se ele concordava ou trabalho?
não com os termos do protocolo, e, ele tem diversas falhas de dados, por A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, na verdade, foi uma sequência,
exemplo, na plataforma Brasil, e, que é a plataforma onde as pesquisas são fomos convocados, houve uma primeira reunião e nela eu não estava
presente porque não estava no Brasil. Mas, na segunda reunião onde houve
registradas e ficam acessíveis para o mundo inteiro.”

a assinatura do termo de confidencialidade a partir de então que passamos a

E mais: à equipe de auditores foi negado o acesso pleno às pesquisas, o que ter datas regulares para auditar, e, passamos a ter acesso primeiro as
parece querer esconder algo ímprobo ou negligente. Veja-se a questão do informações do binder. Foi a partir desse momento que tivemos acesso ao
relatório, denominado blinder. A Dra. Bernardete afirma que

protocolo como um todo. E, a primeira coisa que identificamos foi um erro
importante na forma de administrar a substância e apontamos isso e, aliás,

“A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, eu não tenho como apresentar

solicitamos uma reunião com o Dr. Paulo Wolf, a equipe do doutor

essa Comissão documentos, uma vez que eu fui obrigada a assinar um

solicitou essa reunião para apontar esse erro. E, existia uma prescrição não

termo de confidencialidade, e nesse termo eu não tenho a autorização de

justificada, e, ao nosso ver bastante equivocada, e, de que a fosfo teria o

apresentar os documentos que compõem o binder. E, o que é o binder

protocolo teria uma dose de ataque, como o Dr. Paulo se refere na última

dentro de uma pesquisa? É o conceito realmente de uma brochura, de um

publicação que saiu no Medscape, e, um congresso de oncologia que houve

encadernamento, é uma pasta ou conjunto de pastas onde todos os

no Rio, e, essa dose de ataque consistia de um grama e meio de

documentos da pesquisa ficam arquivados. E, como auditora eu tinha

fosfoetanolamina

acesso para consultar o binder, mas, eu não tinha autorização para

preferencialmente segundo ele após as refeições. E depois de 21 dias, eu

reproduzir, copiar, ou, tirar cópias, de qualquer um dos documentos do

não tenho certeza se são 21 ou 28 nessa fase de ataque.”

ministrado

em

uma

única

tomada

com

água,

binder, e, hoje eu estou aqui no momento narrando apenas fatos públicos. O
SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só um segundo.

Está patenteada a forma negligente como foram levadas essas pesquisas,

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,

escamoteando dos auditores informações importantes e sem motivos para a

deputado. 10

eles não ser divulgada. Isso fere o princípio da moralidade administrativa e

O SR. - Eu gostaria que a CPI requeresse e confiabilidade mútua e, esse

da impessoalidade, todos eles normas-vetores da Administração Pública

binder, para comprovarmos o que está sendo dito. Se eles não fornecerem é

fixados no “caput” do art. 37 da CF/88, o que pode redundar em

porque temem a realidade dos fatos.

improbidade administrativa.

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Aliás...
O SR. - ... Desculpa, pode continuar, por favor.

E mais. Outras irregularidades que ressaltam a falta de seriedade e

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu gostaria de registrar que a própria

transparência da pesquisa. Leiamos:

Constituição do binder é ela temerosa, uma vez que ela não é uma
brochura, ou seja, os documentos são encartados em envelopes plásticos

“A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É convencional quando se usa

dentro de uma pasta com um gancho e que isso ocorria de fato, cada dia o

quimioterápicos, que, a primeira sessão tem uma dosagem mais forte, e,

binder tinha um tamanho ou uma composição, cada dia ele tinha uma

isso é chamado de dose de ataque, ou seja, é um termo científico que se diz

quantidade de documentos, e há documentos que ingressaram no binder nos

assim, “vamos entrar com uma dose mais pesada e depois baixa essa

últimos meses que já deveriam estar lá atrás, e documentos que sumiram do

dosagem”, isso é chamado de dose de ataque. E, então foi convencionado
isso e não sabemos de onde isso foi tirado, e, depois passava a um grama,
que seria o equivalente a duas cápsulas em uma única tomada. E,
imediatamente informamos que isso estava comprometendo o resultado
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uma vez que segundo o próprio professor Gilberto já depois em uma sessão não iria perder o que foi feito e que a pesquisa ia continuar dessa forma de
anterior nessa CPI, essa substância ela não está passando pela primeira vez qualquer maneira. Então, a partir do momento...”
em um teste clínico, é fato que um teste clínico do Hospital Amaral
Carvalho não está documentado, mas, ele existiu e na ocasião quando os Outras não-conformidades detectadas pela equipe de auditores e que
médicos do Amaral Carvalho foram estabelecer com que 12 dose eles iriam provavelmente interferiram nos resultados da pesquisa:
fazer a pesquisa, foi feito um estudo de como a fosfo metabolizada no
organismo e se constatou de que ela precisa do ácido graxo, que é uma “A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Existem regras de qualidade e são
gordura que o nosso corpo que está presente no sangue, ela precisa do normatizadas, e, o conjunto de normas ISO é um exemplo de metodologia
ácido graxo para ser metabolizada e distribuída para as células. E, ora, o de aferição de qualidade. E, uma das regras de qualidade é se coletar
ácido graxo ele é uma quantidade constante no sangue e ele é renovado a sistematicamente amostras aleatórias de um determinado produto, e,
cada ingestão de alimentos, então a primeira coisa que identificamos é que analisar aquela amostra aleatória, isso é uma regra de qualidade... O SR. uma única tomada no dia haveria uma composição daquela dose com o ... E isso foi feito? Óbvio.
ácido graxo disponível no sangue e naquele momento, e, o resto que não se A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não foi feito deputado.
combinasse com o ácido graxo por falta de ácido graxo mais disponível O SR. - Como?
seria desprezado, ou seja, como se o paciente estivesse tomando meio A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não foi feito.
grama, está tomando um grama, mas, é como se estivesse tomando meio O SR. - E foi solicitado pelos auditores?
grama. E, na segunda fase da metabolização, ou seja, oito horas depois, A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não só foi solicitado, e como pela
deveria haver uma dose de meio grama, coisa que não aconteceu. Então, ele norma essa mostra aleatória, ou seja, Dr. Geferson Vaz é auditor público, e
estava tomando um grama e desprezando meio, e, quando deveria tomar nomeado pelo estado, ele pode até corroborar mais detalhadamente sobre
segundo meio grama para compor novamente a composição com ácido isso. E, amostra aleatória não é uma coisa que eu já avise de antemão,
graxo disponível no sangue, esse meio grama não iria ser ingerido. E, então “olhe, tal dia eu vou na sua casa, e verificar se você não tem nenhum
explicamos isso, e, isso não é uma novidade, e, isso amplamente divulgado produto roubado, digamos assim”, ora, se eu sou um interceptador de
em todos os trabalhos científicos publicados e, inclusive, recentemente o produtos roubados e sei que tal dia a polícia vai na minha casa verificar se
Dr. Artur que é um orientador, orientando do Dr. Durvanei, graduou-se eu não tenho nenhum produto que deve ser interceptado, roubado da minha
doutor pela Universidade de São Paulo, em farmácia justamente com um casa, eu 39 vou ficar esperando a polícia chegar? Não, obviamente que eu
trabalho de fosfoetanolamina não encapsulada onde ele demonstra essa vou me dar, vou limpar a minha casa de produtos roubados, porque eu sei
atividade, inclusive o nano encapsulamento aumenta a permanência da que a polícia vai fazer uma batida. Isso é óbvio, então, as amostras quando
fosfo no organismo e promove uma liberação lenta, ou seja, isso só poderia são avaliadas, elas são pegas aleatoriamente e de maneira surpreendente, ou
ser possível se tivéssemos tratando os pacientes com fosfoetanolamina seja, você não avisa o ladrão que você está indo pegá-lo, você pega o
nano encapsulada, coisa que não aconteceu. Então, imediatamente nós ladrão e você fala, “você está preso”. E é isso que em princípio é essa regra
informamos ao Dr. Paulo que isso iria prejudicar o resultado da pesquisa. E de qualidade, e a mostra aleatória e não se avisa quando e nem onde, e nem
na ocasião ele disse que não iria jogar fora tudo que ele já havia feito como, e se coleta e se manda para a análise. E, por duas vezes, eu e o Dr.
naquele momento, e, que ele iria permanecer assim, e, que depois se fosse Gilberto, Dr. Guilherme Rossini solicitamos a mostra dos produtos.
necessário poderíamos rever isso. E, começamos a questionar a partir desse O SR. - Verbalmente ou por escrito?
momento o que era o nosso trabalho, porque se estamos lá como auditores, A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Na primeira vez nós citamos
e, encontramos uma não conformidade grave, e que pode efetivamente verbalmente, e o Dr. Paulo Hoff, olha, eu não vou abrir uma embalagem
comprometer o resultado da pesquisa, e, esses fatos eles são amplamente para te fornecer, eu não tenho como fazer isso.
documentados, temos um trabalho que foi feito pelo Ministério da Ciência O SR. - Que critério ou por que não disso? Eu não entendo, não consigo
e Tecnologia, Inovação, junto com o Ministério da Saúde, e, onde fica visualizar. Não consigo.
demonstrado basicamente o que? Que a fosfoetanolamina ela é dose A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O senhor tem que perguntar para ele.
dependente. E, o que significa ser um medicamento que é dose dependente, O SR. - Suspensão, suspeito. Alguma coisa suspeita?
na dose certa ele faz efeito, uma dose inferior e que ele não faz efeito, ele é A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O porquê não o senhor tem que
dependente da dose, e, ele só funciona se forem tomados na dose certa. E, o perguntar para ele. E ele simplesmente não forneceu.
trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Saúde O SR. - É um absurdo.
demonstrou que em um trabalho no CIEnP, em Santa Catarina, onde os A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Então, nós requisitamos...
ratinhos foram ministrados com uma dose inferior e, que, não foi O SR. - ... Um não, muitos absurdos e eu tenho medo disso. Muito medo.
identificada a atividade antitumoral, mas, que na dose correta ela A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Nós requisitamos por ofício.
apresentou uma atividade antitumoral importante, então isso já está O SR. - Temerário mesmo.
comprovado, ela é dose dependente, já existem trabalhos científicos

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – No que requisitamos por ofício já

publicados oficialmente pelo Ministério da Saúde demonstrando isso, e, sabíamos que essa coleta era uma prova contaminada que não ia dar em
identificamos uma não conformidade grave e nada foi feito a respeito disso. nada e já, na verdade assim, como fomos... Nos foi solicitado que fizesse
E, não obstante disso, está presente o professor Cafarelli, que é uma pessoa por ofício para não dizer que não atendemos essa solicitação, porque
que milita muito pelos trabalhos científicos da fosfo, e, ele obteve uma recentemente ele foi na revista dizer que ele perguntou para o Dr. Gilberto
entrevista com o Dr. Davi Uip, o secretário da saúde, e, na ocasião ele e a qual seria a dose que o professor Gilberto não respondeu e ele ainda trata
esposa dele, ele chamou a mim e ao Dr. Guilherme Rossini, que também é de uma maneira jocosa a pesquisa científica no país, o que me deixou
auditor, para irmos a essa reunião e relatamos esse fato para o Dr. Davi bastante triste. E, então para não dizer que não fizemos, para dizer, “os
Uip, e, ele na ocasião corroborou as palavras do Dr. Paulo Wolf, que ele auditores não cooperaram”, nós fizemos o ofício, mas, já sabendo que essa

prova estaria completamente contaminada.
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O SR. - Mas, mesmo assim ele entregou através do ofício?

Quando os auditores participaram da primeira reunião para apresentação do

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não.

protocolo clínico, ele já havia sido aprovado em reuniões anteriores. Então

O SR. - Não?

a partir do momento que os auditores participaram das avaliações dos

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não. Ele mandou pedir para o Dr. Davi prontuários dos pacientes, todo o desenho e delineamento experimental e
Uip, e aí desistimos, porque chega. A amostra aleatória já não existia mais, clínico já havia sido estabelecido. A função dos auditores naquele momento
então para que? Então, eu não sei responder para o senhor, aliás, uma das foi a avaliação dos protocolos perante um protocolo já pré-estabelecido
vezes que pedimos, foi dito assim, “você não conseguiria na PDT essa pela instituição. Nenhum dos auditores teve participação efetiva, nem na
amostra”, e eu fui muito clara, desculpem, eu não fui para o teste clínico do elaboração e nem nas discussões referentes a de que forma deveria ser
ICESP para fazer amigos, eu fui para auditar. E, independente de quem conduzida a pesquisa clínica. Em relação aos recursos que foram alocados
gostasse ou deixasse de gostar dos métodos de auditoria. E, eu respondi o para esse estudo, desconheço os valores. Nossas funções como auditores,
seguinte, “olha, eu não estou preocupada com o que sai da PDT”, isso eu cada um na sua área de expertise, era colher informações para o
sei que o que sai de lá, até porque quem fabrica é o Dr. Salvador Claro entendimento do comportamento de um novo composto - que ainda não é
Neto, e, ele é um dos donos da patente, e eu sei a qualidade do trabalho um medicamento, é um estudo experimental - que poderia contribuir para a
dele. E, eu não estou me preocupando com o que saí da PDT, eu quero melhora dos pacientes que deveriam ser atendidos naquele protocolo.
saber o que chega na boca do paciente e pesquisa. E eu acho que fui bem (...)
clara, eu quero saber se do momento em que saí da PDT ao momento em Vou esclarecer mais uma vez. A escolha dos tipos de tumores, as condições
que chega na mão do paciente, se isso sofreu alguma adulteração. Ora, que os pacientes foram atendidos já foram pré-determinadas no momento
porque foi feito na FURP não é passível de ser adulterado? Desculpem, isso que os auditores iniciaram o estudo da pesquisa clínica. Então se eles eram
não tem nada de metodologia científica, isso não tem nada de padrão de compassivos, paliativos e do início do tratamento ou não, isso não foi um
qualidade. Eu 41 não estava lá para confiar e nem acreditar, mas, eu estava critério que pudéssemos interceder.”
lá para exercer o papel de auditora. E, no meu papel eu tinha obrigação de
coletar amostras para análise e não coletei porque não me foi permitido.

Outro ponto importantíssimo do depoimento do Dr. Durvanei que aponta

O SR. - Isso é temerário, Sr. Presidente. Eu gostaria que constasse em Ata. para a falta de transparência e resvala na inidoneidade ética dos

responsáveis pela pesquisa sobre a liberação da fosfoetanolamina no

Temerário.”

ICESP:
Aparentemente, uma das testemunhas, a Dra. Maria Del Pilar Estevez Diz,
médica oncologista do ICESP que ao que tudo indica em seu depoimento “O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar o deputado Rafael
prestado no dia 13.12.2017 parece “confessar” as não-conformidades da e parabeniza-lo por ter proposto esta CPI tão importante na Casa. Dando
pesquisa. Em primeiro lugar, desdenha do número de pacientes realmente continuidade, Dr. Durvanei, o senhor não acha que seria primordial ter feito
necessários para a realização da pesquisa em determinada coorte dos testes.

farmacocinética, antes de qualquer atitude, pois se tratava de vidas

Por exemplo, diz que precisavam de apenas dois pacientes, quando,

humanas?

segundo o esclarecedor depoimento do Dr. Sérgio Simon, esse número é

O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Esse foi o primeiro ponto que

desprezível, pois seriam necessários mais pacientes para uma coorte poder

todos os auditores, de forma unânime, questionaram. Quais os dados

dela tirar a percentagem viável para se ter uma resultado confiável da

obtidos na fase um? Ele não tem efeitos tóxicos em tais indivíduos e

pesquisa, algo em torno de 20 pacientes. Isso não é uma pesquisa

pacientes, mas traduziram o que do ponto de vista farmacocinético? Qual é

apropriada, fere os conceitos básicos da metodologia aplicável para o caso.

a concentração plasmática? Há compartimentalização da droga? Qual é a

Isso beira o denominado “achismo”! Ciência não é álea!

via de excreção? Qual é o tempo de permanência da vida média da droga
na circulação? Então nenhuma dessas informações, que teoricamente

Incrível é, por fim e como admite o aponta em números o Dr. PAULO

deveriam ser obtidas no teste de fase um, foram definidas. Quem definiu o

HOFF em seu depoimento, num universo de 50.000 (cinquenta mil)

protocolo clínico também definiu a ausência da execução desses resultados.

pacientes atendidos pelo SUS, não ter, dentre eles, selecionado o número

Como não fomos comunicados que não haveria essas determinações, qual a

de coortes necessários para uma pesquisa desse talante.

participação dos auditores na pesquisa clínica? Avaliação de protocolos.
Mas não sabemos se os indivíduos que têm câncer no cólon, têm uma
resposta diferenciada daqueles que têm um tumor hepático, dos que têm

IV

–

3.

NÃO-CONFORMIDADE:

DA

FALTA

DE

TRANSPARÊNCIA

tumor de mama ou no pulmão. Então cada órgão tem uma funcionalidade.
Do ponto de vista de biodistribuição, os acometimentos dos indivíduos que
têm câncer levam às modificações metabólicas e funcionais de diversos
órgãos. Portanto, um teste farmacocinético deveria ser a base para

Outra premissa a ser melhor apurada, uma vez que escudou-se contra o

definição de toda a pesquisa clínica nas fases subsequentes.”

devido trato que se deve dar ao uso de dinheiro público, está na falta de
transparência da pesquisa.

IV – 4. DAS NÃO-CONFORMIDADES: SUPOSTA MÁ CONDUTA
NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PESQUISA

A testemunha juramentada Dr. Durvanei Augusto Maria relata essa falta de
transparência em seu depoimento perante esta CPI:

As irregularidades não param por aí. O desvirtuamento do processo de
execução da pesquisa parece que foi a regra capitaneada pela equipe de

“O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Boa tarde a todos. Vou fazer

pesquisadores do ICESP, pois toda a pesquisa para que supostamente foi

uma explanação geral para termos uma compreensão de como foram feitos

empreendida para atestar a fosfoetanolamina como uma substância

esses testes. Primeiro, se há conformidades no atendimento do protocolo...

ineficaz, fracassada.
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Ora, isso viola os princípios e as regras científicas mais comezinhas e até
tradicionais da Ciência. O Professor JOSÉ AMÉRICO MOTTA
PESANHA, ao prefaciar a obra “O Ensaiador”, de GALILEU GALILEI
(Editora Abril, Coleção Os Pensadores, 2000, págs. 7 e 8), expôs as leis
fundamentais da pesquisa científica adotada por GALILEU no Século XVII
e que, de uma certa forma, acabou sendo o paradigma das pesquisas
científicas que o sucederam. Segundo JOSÉ AMÉRICO MOTTA
PESANHA, “no campo das ideais filosóficas, Galileu é mais importante
pelas contribuições que fez ao método científico do que propriamente pelas
revelações físicas e astronômicas encontradas em suas obras. O primeiro
princípio do método galileano é a observação de fenômenos, tais como eles
ocorrem, sem que o cientista se deixe perturbar por preconceitos extracinetíficos, de natureza religiosa ou filosófica (...) O segundo princípio do
método de Galileu consiste na experimentação. Segundo esse princípio,
nenhuma afirmação sobre fenômenos, que se pretenda científica, pode
prescindir da verificação de sua legitimidade através da produção do
fenômeno em determinadas circunstâncias. (...) O terceiro e último
princípio da metodologia estabelece que o correto conhecimento da
natureza exige que se descubra a regularidade matemática.”
Seguindo uma lógica científica de métodos de pesquisas aproximada a esse
método de pesquisa, verificamos que isso não foi sequer observado pelo
ICESP. Por exemplo: a falta da chamada farmacocinética, fase fundamental
para se começar a estudar os efeitos de uma droga no organismo vivo,
estabelecendo, previamente, qual é a medida a ser aplicada no paciente.

quarta-feira, 25 de abril de 2018

exemplos emblemáticos, como o chamado “Homem de Piltdown” - uma
montagem de ossos humanos e de orangotango convenientemente
manipulados, que alegadamente seria o “elo perdido” na evolução da
humanidade. Embora adequada para as ideias então vigentes, a farsa foi
desmascarada quando foi conferida com novos métodos de datação com
carbono radioativo. Outros exemplos podem ainda ser citados, como o da
criação de uma falsa linhagem de células-tronco embrionárias humanas que
deu origem a duas importantes publicações na revista Science em 2004 e
2005. Por esse feito, o autor principal foi considerado o mais importante
pesquisador de 2004. O que seria um feito extraordinário mostrou ser uma
fraude e resultou na demissão desse pesquisador e na exclusão desses
artigos da revista. Essa autocorreção, no entanto, não é suficiente para
impedir os efeitos danosos advindos da fraude, seja por atrasar o avanço do
conhecimento ou mesmo por consequências econômicas e sociais
resultantes do falso conhecimento. Um caso exemplar das consequências
danosas que podem ser causadas por fraudes científicas foi a rejeição dos
princípios da genética, por meio da manipulação de dados e informações
com objetivos ideológicos e políticos, feita pelo então presidente da
Academia Soviética de Ciências, Trofim Lysenko. Essa falsificação,
mesmo sendo posteriormente contestada cientificamente, trouxe grande
atraso na produção agrícola da então União Soviética, o que contribuiu
sobremaneira para a deterioração econômica e sustentabilidade do regime
soviético. Esses casos mostram que resultados falsos ou errados podem
atrasar acentuadamente o avanço do conhecimento, sem contar com o
custo, financeiro e humano, envolvido na correção dos desvios. Mais

difíceis de serem corrigidos são os problemas advindos de plágios, onde o
Isso não foi observado.
verdadeiro autor, seja de descobertas ou de textos, pode ter seu mérito
E pior: foram levantadas sérias suspeitas de má conduta na pesquisa em
subtraído com possíveis prejuízos profissionais. A falsificação de dados
debate, condutas indevidas essas que denotam suspeitas de má conduta, o
pode ser caracterizada quando as manipulações introduzidas alteram o
que é condenável pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
significado dos resultados obtidos. Por exemplo, introduzir ou apagar
Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia,
imagens em figuras podem alterar a interpretação dos resultados. Algumas
Inovações e Comunicações (MCTIC).
situações são consideradas legítimas, como, por exemplo, o emprego de
Em Relatório publicado na página do CNPq na internet, a Comissão de
Integridade da Atividade Científica, cujas atribuições, dentre outras, estão a
de velar pela integridade das pesquisas científicas no Brasil (Resolução do
CNPq RN 006/2012) delineia o que vem a ser má conduta. Pela suma
importância que esse documento tem como referência normativa ética, com
indiscutível incidência na questão ora apurada, transcrevemos o referido
Relatório da Comissão de Integridade do CNPq;
“Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq A comissão
instituída pela portaria PO-085/2011 de 5 de maio de 2011, constituída
pelos pesquisadores Alaor Silvério Chaves, Gilberto Cardoso Alves Velho,
Jaílson Bittencourt de Andrade, Walter Colli e coordenada pelo Dr. Paulo
Sérgio Lacerda Beirão, diretor de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde
do CNPq, vem apresentar seu relatório final Introdução A necessidade de
boas condutas na pesquisa científica e tecnológica tem sido motivo de
preocupação crescente da comunidade internacional e no Brasil não é
diferente. A má conduta não é fenômeno recente, haja vista os vários
exemplos que a história nos dá de fraudes e falsificação de resultados. As
publicações pressupõem a veracidade e idoneidade daquilo que os autores
registram em seus artigos, uma vez que não há verificação a priori dessa
veracidade. A Ciência tem mecanismos de correção, porque tudo o que é
publicado é sujeito à verificação por outros, independentemente da
autoridade de quem publicou. Como ilustração, podemos citar alguns

software de aumento de contraste usado por astrônomos pode revelar
objetos celestes dificilmente identificáveis de outra maneira. Alterações de
contraste ou brilho para melhorar a qualidade global de uma imagem são
consideradas legítimas se aplicadas a toda a imagem e descritas na
publicação. Nesses casos a imagem original deve ser mantida, e publicada
como informação suplementar quando possível. Além das referidas
consequências danosas da falsificação e do plágio, essas práticas podem
favorecer indevidamente seus autores para conseguirem vantagens em suas
carreiras e na obtenção de auxílios financeiros. Em relação a isso, surge
também como significativa a prática crescente de autoplágio. Em um
ambiente de competição para a obtenção de auxílios financeiros, isso pode
significar o investimento em pessoas e projetos imerecidos, em detrimento
daqueles que efetivamente são capazes de produzir avanços do
conhecimento. A existência de software capaz de identificar trechos já
publicados de manuscritos submetidos tem facilitado a prevenção de plágio
e de autoplágio. Por todas essas razões as más condutas na pesquisa são
assunto de interesse das agências de financiamento, que devem zelar pela
boa aplicação de seus recursos em pessoas que sejam capazes de produzir
avanços efetivos (isto é, confiáveis) do conhecimento. Isso significa
instituir mecanismos que permitam identificar e desestimular as práticas
fraudulentas na pesquisa, e estimular a integridade na produção e
publicação dos resultados de pesquisa. Para lidar com esses problemas, a
comissão recomenda que o CNPq tenha duas linhas de ação: 1) ações
preventivas e pedagógicas e 2) ações de desestímulo a más condutas,
inclusive de natureza punitiva. Com relação às ações preventivas, é
importante atuar pedagogicamente para orientar, principalmente os jovens,
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nas boas práticas. É também importante definir as práticas que não são corresponda a uma citação no texto do manuscrito. O autor deve dar crédito
consideradas aceitáveis pelo ponto de vista do CNPq. Como parte das também aos autores que primeiro relataram a observação ou ideia que está
ações preventivas, o CNPq deve estimular que disciplinas com conteúdo sendo apresentada. 9: Quando estiver descrevendo o trabalho de outros, o
ético e de integridade de pesquisa sejam oferecidas nos cursos de pós- autor não deve confiar em resumo secundário desse trabalho, o que pode
graduação e de graduação. Também a produção de material com esses levar a uma descrição falha do trabalho citado. Sempre que possível
conteúdos em língua portuguesa deve ser estimulada e disponibilizada nas consultar a literatura original. 10: Se um autor tiver necessidade de citar
páginas do CNPq. Como ponto de partida, algumas diretrizes orientadoras uma fonte secundária (p.ex. uma revisão) para descrever o conteúdo de
das boas práticas nas publicações científicas, inclusive nos seus aspectos uma fonte primária (p. ex. um artigo empírico de um periódico), ele deve
metodológicos, devem ser imediatamente publicadas, podendo ser certificar-se da sua correção e sempre indicar a fonte original da
aperfeiçoadas com contribuições subsequentes. Há que se salientar nessa informação que está sendo relatada. 11: A inclusão intencional de
direção a importância dos orientadores acadêmicos. Com relação às referências de relevância questionável com a finalidade de manipular
atitudes corretivas e punitivas, recomenda-se a instituição de uma comissão fatores de impacto ou aumentar a probabilidade de aceitação do manuscrito
permanente pelo Conselho Deliberativo do CNPq, constituída de membros é prática eticamente inaceitável. 12: Quando for necessário utilizar
de alta respeitabilidade e originados de diferentes áreas do conhecimento. informações de outra fonte, o autor deve escrever de tal modo que fique
Deverá caber a esta comissão examinar situações em que surjam dúvidas claro aos leitores quais ideias são suas e quais são oriundas das fontes
fundamentadas quanto à integridade da pesquisa realizada ou publicada por consultadas. 13: O autor tem a responsabilidade ética de relatar evidências
pesquisadores do CNPq - detentores de bolsa de produtividade ou auxilio a que contrariem seu ponto de vista, sempre que existirem. Ademais, as
pesquisa. Com relação a denúncias, é de se cuidar para não estimular evidências usadas em apoio a suas posições devem ser metodologicamente
denúncias falsas ou infundadas. Caberá a essa comissão examinar os fatos sólidas. Quando for necessário recorrer a estudos que apresentem
apresentados e decidir preliminarmente se há fundamentação que justifique deficiências metodológicas, estatísticas ou outras, tais defeitos devem ser
uma investigação específica, a ser realizada por especialistas da área claramente apontados aos leitores. 14: O autor tem a obrigação ética de
nomeados ad hoc. Caberá também a essa comissão, a partir dos pareceres relatar todos os aspectos do estudo que possam ser importantes para a
dos

especialistas,

propor

à

Diretoria

Executiva

do

CNPq

os reprodutibilidade independente de sua pesquisa. 15: Qualquer alteração dos

desdobramentos adequados. Será também incumbência dessa comissão resultados iniciais obtidos, como a eliminação de discrepâncias ou o uso de
avaliar a qualidade do material disponível sobre ética e integridade de métodos estatísticos alternativos, deve ser claramente descrita junto com
pesquisa, a ser publicado nas páginas do CNPq. Definições Podem-se uma justificativa racional para o emprego de tais procedimentos. 16: A
identificar as seguintes modalidades de fraude ou má conduta em inclusão de autores no manuscrito deve ser discutida antes de começar a
publicações: Fabricação ou invenção de dados - consiste na apresentação colaboração e deve se fundamentar em orientações já estabelecidas, tais
de dados ou resultados inverídicos. Falsificação: consiste na manipulação como as do International Committee of Medical Journal Editors. 17:

fraudulenta de resultados obtidos de forma a alterar-lhes o significado, sua
interpretação ou mesmo sua confiabilidade. Cabe também nessa definição a
apresentação de resultados reais como se tivessem sido obtidos em
condições diversas daquelas efetivamente utilizadas. Plágio: consiste na
apresentação, como se fosse de sua autoria, de resultados ou conclusões
anteriormente obtidos por outro autor, bem como de textos integrais ou de
parte substancial de textos alheios sem os cuidados detalhados nas
Diretrizes. Comete igualmente plágio quem se utiliza de ideias ou dados
obtidos em análises de projetos ou manuscritos não publicados aos quais
teve acesso como consultor, revisor, editor, ou assemelhado. Autoplágio:
consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo
mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores.
Diretrizes 1: O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que
fundamentam diretamente seu trabalho. 2: Toda citação in verbis de outro
autor deve ser colocada entre aspas. 3: Quando se resume um texto alheio,
o autor deve procurar reproduzir o significado exato das ideias ou fatos
apresentados pelo autor original, que deve ser citado. 4: Quando em dúvida
se um conceito ou fato é de conhecimento comum, não se deve deixar de
fazer as citações adequadas. 5: Quando se submete um manuscrito para
publicação contendo informações, conclusões ou dados que já foram
disseminados de forma significativa (p.ex. apresentado em conferência,
divulgado na internet), o autor deve indicar claramente aos editores e
leitores a existência da divulgação prévia da informação. 6: se os resultados
de um estudo único complexo podem ser apresentados como um todo
coesivo, não é considerado ético que eles sejam fragmentados em
manuscritos individuais. 7: Para evitar qualquer caracterização de
autoplágio, o uso de textos e trabalhos anteriores do próprio autor deve ser
assinalado, com as devidas referências e citações. 8: O autor deve
assegurar-se da correção de cada citação e que cada citação na bibliografia

Somente as pessoas que emprestaram contribuição significativa ao trabalho
merecem autoria em um manuscrito. Por contribuição significativa
entende-se realização de experimentos, participação na elaboração do
planejamento experimental, análise de resultados ou elaboração do corpo
do manuscrito. Empréstimo de equipamentos, obtenção de financiamento
ou supervisão geral, por si só não justificam a inclusão de novos autores,
que devem ser objeto de agradecimento. 18: A colaboração entre docentes
e estudantes deve seguir os mesmos critérios. Os supervisores devem
cuidar para que não se incluam na autoria estudantes com pequena ou
nenhuma contribuição nem excluir aqueles que efetivamente participaram
do trabalho. Autoria fantasma em Ciência é eticamente inaceitável. 19:
Todos os autores de um trabalho são responsáveis pela veracidade e
idoneidade do trabalho, cabendo ao primeiro autor e ao autor
correspondente

responsabilidade

integral,

e

aos

demais

autores

responsabilidade pelas suas contribuições individuais. 20: Os autores
devem ser capazes de descrever, quando solicitados, a sua contribuição
pessoal ao trabalho. 21: Todo trabalho de pesquisa deve ser conduzido
dentro de padrões éticos na sua execução, seja com animais ou com seres
humanos.”
Se contrastarmos os fatos aqui apurados com a norma ética do CNPQ é
provável chegarmos à conclusão de que houve, sim, irregularidades e
desvios éticos na pesquisa sobre a liberação da fosfoetanolamina.
Vejamos o depoimento revelador da Dra. Bernardete:
“O SR. - ... Dá licença, uma questão eu acho que é importante, pelo
menos... Nós recebemos aquele material, quer dizer, distribui para os
membros dessa Comissão um ofício do Dr. Paulo Hoff ao professor
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Gilberto Chierice, com data do dia 04 de abril, pedindo e consultando sobre

Por que o processo de execução da pesquisa condizente não foi utilizado de

a dosagem correta que deveria ser utilizada nos testes. E, no dia 11 de abril,

forma correta? É uma questão de alta indagação e muito grave, pois se

o professor Gilberto respondeu que no protocolo estava previsto que os

supõe - sem pretender afirmar eis que serão necessárias investigações e

pacientes

de

análises mais apuradas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e

farmacocinética, ou seja, através do teste de farmacocinética você iria

pelo Ministério Público Federal – que a pesquisa foi manipulada, sem ficar

determinar a dosagem correta a ser aplicada, conforme a senhora estava

claros quais seriam as reais intenções dessa má conduta.

deveriam

ser

submetidos

aquele

teste

chamado

explicando aqui. E, a pergunta é a seguinte, foram realizados testes de
farmacocinética?

Essa suposição decorre de um depoimento de conteúdo gravíssimo feito

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Essa questão é muito importante

pela testemunha juramentada Dra. Bernardete. A principal denúncia de

deputado, eu queria esclarecer algumas coisas, existe em uma pesquisa
científica uma coerência metodológica e eu não posso começar adotando
um critério e terminar adotando outro, eu tenho que adotar um único
critério no início e transcorrer com a minha pesquisa até o final, ou eu
mudo o meu critério e eu volto para o princípio e faço de novo o meu
critério até o final. Essa coerência metodológica foi muito fluída nesse
protocolo, e, a primeira questão é que na fase um, que foi uma fase segundo
o Dr. Paulo Hoff e a própria Dra. Milena que deu a entrevista
recentemente, essa fase um foi praticamente uma fase protocolar, visto que
a substância já estava em uso há muito tempo por muitas pessoas, e, que se
sabia da não toxicidade, mas, mesmo assim foi feito uma fase um, e nessa
fase um, onde participaram dez pacientes, foi coletado material para a
realização de um exame que é obrigatório para qualquer medicamento,
qualquer substância candidata a medicamentos, e, nenhuma no mundo,
nenhuma substância vira remédio, vira medicamento sem uma análise
chamada de farmacocinética. Na verdade, são dois processos diferentes, é
uma análise chamada de farmacocinética, e, na verdade, vem fármacos de
químicas, de substâncias, e, cinética, de movimento. E, na realidade, é a
verificação de como essa droga se comporta dentro do organismo, uma vez

suposição de má conduta no processo de pesquisa ora grifamos no texto
abaixo:
“O SR. - E qual seria esse recurso mais ou menos? 40 milhões como disse
aqui?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, 40 milhões seria um recurso para
avaliar até o que chamamos de fase três, que é o processo já de drogas
aprovadas, e, que se perpetua, digamos assim, por muitos... Por uso de
milhares de pacientes no mundo. E, seria um valor mais do que suficiente.
Mas, as pesquisas na verdade, com fosfoetanolamina nem começaram, não
podemos considerar nem... Na verdade, tudo que temos é assim, o que eu
sei hoje sobre fosfo cientificamente falando? Eu sei que ela é uma
substância endógena, como foi muito bem colocado aqui pelo deputado
Massafera. Ou seja, o meu próprio corpo produz e assim, como meu corpo
produz insulina, e, mas, que em algum momento o meu mecanismo de
produção interna de insulina pode falhar e eu posso ficar diabética. E o meu
mecanismo produtor de fosfoetanolamina pode falhar, e, aí eu abro espaço
para algumas doenças oportunistas, como, por exemplo, o câncer. E se ela é
endógena e eu estou com câncer, obviamente que a minha produção
endógena não está sendo suficiente. E, isso nós já sabemos que a atividade

ingressado, seja por via oral ou via intramuscular, via venosa, por qualquer da fosfo é de dose dependentes, ou seja, se a minha produção endógena não
que seja o método de administração. E, sem farmacocinética nada vira está sendo o suficiente, o câncer se instalou, e, se eu quisesse um resultado

remédio no mundo inteiro. Esse é um protocolo universal, e, o próprio Dr. de ineficácia, eu por raciocínio lógico iria ministrar uma sub dose. Por quê?
Paulo Hoff quando esteve nesta Casa quando foi o lançamento da Se qualquer dose faz efeito, eu não preciso nem dar a fosfoetanolamina, o
Comissão Parlamentar de Combate ao Câncer, ele foi convidado e o próprio corpo produz, e, obviamente que existe uma dependência de dose
deputado Madalena arguiu,o Dr. Paulo Hoff sobre a questão da dose que para que eu tenha uma eficácia. E, de inúmeras formas eu posso maquiar

foi utilizada nos pacientes na pesquisa da FEA no ICESP, e, ele próprio essa dependência. A dose utilizada, isso eu ouvi várias vezes o Dr. Paulo
informou que essa dose só poderia ser definida com confiabilidade a partir Hoff falando, e, “eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque as
do exame de farmacocinética, e, nesses dez pacientes que fizeram parte da cápsulas que foram coletadas na USP, nem todas tinham meio grama, e as
fase um, foi coletado um material que está armazenado no biobanco do da FURP, comprovadamente tem meio grama”, mas, comprovadamente
ICESP, fezes, urinas e sangue, e, desses pacientes justamente para a para ele, porque para mim não foi comprovado nada. E, uma vez que eu
elaboração desse exame.

não tive acesso eu não pude avaliar, e, então se eu quisesse, por exemplo,
O SR. - Dra. Bernadete, só um segundinho, para não perder o raciocínio, obter um resultado negativo para essa pesquisa, a primeira coisa que eu
isso foi discutido em auditoria? Que ele iria tomar uma decisão de dar três faria seria providenciar uma sub dose. Porque isso eu já sei e eu não preciso

drágeas, cápsulas, ao mesmo tempo e houve discussão em não fazer a de teste, eu já sei que em baixas doses ela não é eficaz, e, isso já se tem
farmacocinética? A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não houve pesquisas no Ministério da Saúde demonstrando, eu tenho a
discussão.
fosfoetanolamina endógena que não funcionou e por isso que esse paciente
O SR. - Nenhuma?

está com câncer, e, não existe nenhuma dúvida na comunidade científica de

A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, nenhuma. Quando nós que a fosfo endógena ela é combatente do crescimento moral. E,
ingressamos...
infelizmente, ao que tudo indica, e não é só ao que tudo indica, eu tenho
O SR. - ... E quem tomou essa decisão de administrar três drágeas ao que admitir que eu conversei informalmente com uma das médicas
mesmo tempo?
participantes da pesquisa que me disse que a pesquisa realmente foi
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu não sei responder isso para o realmente feita para provar que a fosfo não funciona. E, não para verificar
senhor, porque quando...

O SR. - ... Isso não passou pelo crivo da auditoria?

se ela tem ou não atividade. E, isso...

O SR. - ... Poderia repetir isso, Dra. Bernadete?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, quando nós ingressamos na A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu acredito pelos fatos, que a pesquisa
pesquisa, a fase um já estava completamente terminada, e, os pacientes já não foi feita para verificar a eficácia da fosfoetanolamina, mas, para

tinham feito o uso da prescrição conforme desenhado no protocolo.”

demonstrar que ela é ineficaz.”
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Corrobora com essa visão da Dra. Bernardete a exposição feita pelo Dr. O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Da mesma forma que a senhora
Durvanei:

teve dificuldade em designar palavras para dar continuidade a esse teste,
também não posso julgar as pessoas que fazem parte da direção dessas

“O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Na primeira reunião, para mim instituições para definição desses estudos. O que eu tenho convicção é que

foi uma grande surpresa. Tem várias pastas em nossa salinha, e uma delas a forma como foi apresentado o teste já foi pré-moldado pelo grupo que iria
tem o delineamento experimental e a forma como o composto seria conduzir esses estudos.
distribuído ou administrado ao paciente. No primeiro momento que li, da O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou pedir um aparte. Não teve
forma como ela ia ser administrada, foi frustrante, porque os resultados participação dos auditores, criado pelo professor Gilberto, com relação a
eram enfadados a serem negativos, e não positivos.

dosagem e o que ia ser encaminhado. Como seriam executados os testes,

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua opinião, o senhor acha que isso já veio pronto?
essa realização dos testes já foi premeditada para dar negativo?

O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Se não me engano foi em abril

O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não sei se premeditado. Eu não que participamos, não é isso? E toda a definição dos testes - e inclusive já
sei quem julgou ou quem elaborou esse protocolo. Eu acho que quem haviam sido concluídos os testes da fase um -, todo o protocolo da
elaborou o protocolo deveria vir aqui expor, primeiro o que é um protocolo condução desses testes já estava sendo estabelecido no curso da pesquisa
simplificado, para descrever os critérios que foram e são estabelecidos clínica. Nossa finalidade lá foi transcrever as informações do prontuário em
dentro desse protocolo, que poderiam ser julgados como benéficos, papel ou do eletrônico, para entendimento e compreensão do que estava
maléficos ou insignificantes dentro do estudo. Porque o importante de uma ocorrendo naqueles pacientes que foram selecionados pela equipe
pesquisa clínica é a casuística, é a matemática do processo, o tratamento do competente.
dado matemático que leva a uma probabilidade de condições. É ter uma 9 A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Tentarei ser mais objetiva então. Eu
resposta insatisfatória, satisfatória ou não significante, que é traduzida realmente estou tateando para não ser injusta com ninguém, e não cometer
como progressão da doença, remissão ou em evolução. Então seriam nenhum equívoco. Se o senhor fosse a pessoa responsável por elaborar o
situações que o diretor clínico responsável por esse protocolo, que protocolo, o senhor o elaboraria da forma como ele foi elaborado?
teoricamente julgo ter uma experiência clínica importante, poderia O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Poderia ser o mesmo protocolo,
descrever para que possamos entender. Como foi dada uma forma pronta, mas a informação inicial para dar continuidade ao teste seria a
para participar de uma auditoria para transcrever dados, eu tenho certeza determinação da concentração plasmática e o tempo de meia vida desse
absoluta que foi mais útil ficar no laboratório e descrever como a molécula composto na circulação, para que depois eu pudesse entender o
entra na célula - que é o que estamos nos enveredando a mostrar, a comportamento no paciente oncológico.
utilização de um receptor na célula. Sabemos que para cada tipo celular A SRA. MÁRCIA LIA - PT - O protocolo não estabelecia esse critério?
essa entrada do ambiente externo para dentro da célula tem uma resposta O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não.
diferenciada. Acho que se tornou um teste não enfadado a ser negativo, O SR. RICARDO MADALENA - PR - E isso seria através de uma
mas inconclusivo. Ele não tem substância, não tem matemática que mostre farmacocinética?
o grau de significância, ou critérios que levaram a ser um composto não O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Sim, estudos farmacocinéticos e
promissor, daqueles compostos que são promissores. Não tem efeitos farmacodinâmicos, dos quais poderíamos avaliar a ação e a biodistribuição
colaterais. As quimioterapias têm efeitos colaterais. Apesar de que tenho da droga ou composto. Eles não foram realizados no momento do início do
que dizer uma coisa verdadeira para vocês, todos os compostos que são teste da fase um, que poderia contribuir para o entendimento da droga em
administrados ou que somos expostos, dão efeitos colaterais. A exposição relação a concentração, ou mesmo a forma de administração ou posologia
da nossa radiação ultravioleta nessa sala causa danos no DNA. Mas temos da droga naqueles pacientes que foram estudados.”
um sistema imunológico hígido que elimina essas células que são
identificadas. Então se tomo 10 ml de água ela não causa nada; se eu tomo Está patente, pelos depoimentos juramentados acima transcritos, que, nos
10 litros, vai causar danos nas células. Todos os compostos - falo termos do Relatório da Comissão de Integridade do CNPq houve suposta
composto, porque fosfoetanolamina ainda não é um medicamento, mas um má conduta da equipe de pesquisa ou do seu responsável, uma vez que se
fármaco - podem sim ter um efeito de toxidade. Nós já obtivemos uma podem identificar as seguintes modalidades de má conduta: 1) fabricação
curva dose-resposta em relação aos efeitos da toxidade quando é ou invenção de dados - consiste na apresentação de dados ou resultados
administrada continuamente. No estudo de fase um, que mostrou um efeito inverídicos e 2) falsificação: consiste na manipulação fraudulenta de
atóxico, sabemos que dependendo da concentração, como todas as drogas e resultados obtidos de forma a alterar-lhes o significado, sua interpretação
medicamentos trazem, eles têm efeitos de toxidade importantes.

ou mesmo sua confiabilidade. Cabe também nessa definição a apresentação

Neste ponto do depoimento, que ora se transcreve, há uma simbiose de de resultados reais como se tivessem sido obtidos em condições diversas
irregularidades que tangem tanto a falta de transparência como a suposta daquelas efetivamente utilizadas.
manobra para má conduta no processo de execução da pesquisa de
resultados:

São denúncias muito graves e importantes por várias razões fundamentais:

“A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Primeiro, obrigada doutor por estar aqui I – O chefe da pesquisa a respeito da liberação da fosfoetanolamina, Dr.
respondendo nossas questões. Eu prestei atenção nas suas respostas e Paulo Hoff, ou Paulo Hoff, ao que parece, não pode se valer do aleatório,
espero não estar equivocada. Mas percebo que houve, não sei se a palavra é da álea, ou para dizer num Português coloquial, não pode ser valer de
essa, mas, um mal encaminhamento e direcionamento do processo todo. “achismo” para atestar a eficiência ou não da substância em estudo. É por
Algumas negligências foram evidenciadas. O senhor poderia dizer para isso que apontamos as regras mais básicas e principiológicas da
nós, do ponto de vista do senhor, que é um cientista, se estou correta?

metodologia científica, desde de GALILEU GALILEI, para contrastar e
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contestar o incorreto procedimento de execução da pesquisa utilizado pela

laboratórios? Interesses ocultos comerciais? Se for para atender interesses

equipe do ICESP;

comerciais, isso seria um disparate, pois a única exigência do idealizador
da “Pílula do Câncer”, como ele bem relatou em seus depoimentos, era que

II – Ao se valer da álea e não do correto processo executório de pesquisa,

essa substância fosse gratuitamente distribuída nas redes públicas de Saúde.

com todo o respeito, a equipe do ICESP, ou pelo menos quem a chefiou
durante a pesquisa para a liberação da fosfoetanolamina, além de não se

Dessa forma, não se sabe com clareza o porquê da paralisação das

pautar com transparência e honestidade intelectual

– elementos

pesquisas, ou sua suspensão abrupta. No entanto, foram lançadas luzes

imprescindíveis na busca pela boa Ciência – também não se pautou com o

sérias num universo de caráter público – o da pesquisa científica – pouco

devido respeito para com a sociedade e para com o Poder Judiciário.

ou nada explorado. Esse universo, ao mesmo tempo que precisa ser
estimulado e financiado com recursos do Orçamento, também deve ser

Vamos explicar: a ordem dada pelo Governador do Estado à Secretaria da

mais fiscalizado pelos órgãos de controle e foi isso o que esta CPI procurou

Saúde e ao ICESP era de realizar pesquisas para a liberação da

fazer: o exercício do papel de fiscalizador que cabe ao Poder Legislativo

fosfoetanolamina. Correto até aqui. Daí então pressupor que essa pesquisa,

estadual.

durasse o tempo que fosse, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 20 anos, não importa,
desde que seguisse o processo executório de pesquisa normativamente
autorizado pela ANVISA, deveria trilhar-se pela concentração de esforços

Essa questão deve ser detidamente apurada em investigação pelo Ministério
Público, o que desde já se requer.

para a obtenção de um resultado, positivo ou negativo. Esse era e é o
objetivo de todos que dentro da sociedade esperam dos pesquisadores,
sobretudo o Poder Judiciário que se vê confrontado com milhares de
demandas de pessoas desesperadas em busca da substância.
Esse “achismo” do ICESP entra evidencia duas questões:
1) A inobservância do preenchimento do número de coortes de
pesquisa. O não preenchimento do número recomendado de coortes
para se obter um resultado dentro da probabilidade científica do
resultado é, com todo respeito, um descuido injustificável, eis que
80% deles não se preencheu o número necessário de pacientes para
se ter um mínimo de confiabilidade. A palestra do Dr. SÉRGIO
SIMON, proferida na ALESP, no Auditório “Teotônio Villela”, em
07.02.2018, traduz didaticamente essa questão da necessidade do
preenchimento de coortes para se obter dados de probabilidade
confiável, e
2) A inobservância do conteúdo jurídico das decisões judiciais,
inclusive a jurisprudência fortemente majoritária do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que em caráter
emergencial e humanitário deferiu liminares e tutelas antecipadas em
prol das pessoas acometidas pelo desespero físico e emocional do
câncer. Neste ponto, registre-se a existência de milhares de ações
judiciais (e respectivos pedidos de liminar) que visam a obtenção da

IV – 5. DA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS
SOBRE A CIÊNCIA E O RECONHECIMENTO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA SOBRE A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DA
FOSFOETANOLAMINA.
Do exposto, temos por acreditar que não só as normas éticas de pesquisa
restaram violadas pela equipe de pesquisadores do ICESP, mas, também,
da Constituição Federal e da Constituição do Estado de São Paulo.
Prescrevem os Textos Maiores:
“Constituição Federal:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento
prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da
ciência, tecnologia e inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85,
de 2015)

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de
ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às
atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem
meios e condições especiais de trabalho.

“pílula do câncer” em face da paralisação da fabricação pelo Instituto

Constituição do Estado de São Paulo:

de Física da USP de São Carlos.

Artigo 268 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento

Mais uma vez com todo o respeito, esse arremedo de pesquisa sobre a

científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica.
§1º - A pesquisa científica receberá tratamento prioritário do Estado,

fosfo, levado adiante pelo ICESP, faz tabula rasa com o sentimento das

diretamente ou por meio de seus agentes financiadores de fomento, tendo

pessoas e parece que faz jocosidade (no bom vernáculo, faz gracejo, chiste,

em vista o bem público e o progresso da ciência.”

brincadeira) com um assunto tão sério e urgente, assunto esse que chegou
às barras dos tribunais!

Como dever de prestação de serviço público, vê-se, pelos textos das

III – Dentro ainda dessa perspectiva, quais seriam os motivos (até aqui,

do Estado promover pesquisas científicas. Ordem do Senhor Governador

parece-nos, inconfessáveis) que teriam manobrado as pesquisas no sentido
como foi descrito pela Dra. Bernardete, ou seja, para provar que a
fosfoetanolamina é ineficaz? Por que teria ocorrido essa suposta
manipulação ao arrepio das normas éticas do CNPq?
Quais interesses subjazem atrás disso? Interesses puramente altruísticos?
Interesses escusos? Interesses de vaidade pessoal? Interesses de grandes

Constituições, que a pesquisa deveria ser conduzida por ser uma obrigação
do Estado houve para tanto, mas sua ordem não foi devidamente respeitada.
Como alhures dissemos: não se pretendia obter tão somente resultados
positivos. Resultados negativos também eram prováveis. O mais
importante era a realização apropriada das pesquisas dentro dos cânones
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éticos, acadêmicos e científicos, e não a pseudo-pesquisa, o arremedo de entretanto, que essa medicação foi aprovada, para o tratamento de
pesquisa que, valendo-se de dinheiro e material públicos, quis o ICESP epilepsia, tanto pela norte-americana Food and Drugs Administration,
forçosamente e fantasiosamente dizer que cumpriu com o seu dever. Isso é quanto pela agência similar da União Européia. A falta de registro de um
lamentável! O ICESP, infelizmente e não todo o seu brilhante corpo medicamento ou o registro de seu uso restrito junto à Agência Nacional de
técnico, não se desincumbiu do seu dever e da ordem dada pelo Senhor Vigilância Sanitária não são causa de interdição absoluta ao uso desse
Governador do Estado.

fármaco

no

Brasi”l.

(Agravo

de

Instrumento

n.

0588340-

14.2010.8.26.0000, j. 17.01.11).
Além disso, houve o reconhecimento jurisprudencial a respeito da Também não vinga a alegação de que a decisão proferida contraria o
necessidade de fornecimento dos medicamentos postos em estudo por ser disposto na Lei Federal nº 12.401, de 28/04/2011, que alterou a Lei nº
esse fornecimento uma obrigação do Estado.

8080/90, artigo 19-T, uma vez que tal dispositivo não se aplica ao presente
caso.

Não

por

ser

inconstitucional,

mas

porque

há

princípios

Colhemos dentre tantos julgados um Acórdão recente do Tribunal de constitucionais autorizadores da concessão da medida protetiva (art. 196 da
Justiça do Estado de São Paulo, da lavra do Desembargador CAMARGO CF). Por fim, saliente-se que em 14 de abril de 2016, foi sancionada a Lei
PEREIRA, da 3ª Câmara de Direito Público, lançado na Apelação nº n° 13.269/2016 que permite a produção, a distribuição e o uso da
1016292-72.2015.8.26.0566, julgada em abril de 2017 e publicado o fosfoetanolamina sintética. Referida medida autoriza pessoas com câncer a
Acórdão em 08 de março de 2018:

utilizarem a substância “por livre escolha”, desde que apresentem laudo
médico com a comprovação do diagnóstico e assinem termo de

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. consentimento e responsabilidade. A nova lei também autoriza a produção,
FOSFOETANOLAMINA
TRATAMENTO

MÉDICO

SINTÉTICA.
ADEQUADO

FORNECIMENTO
AO

PORTADOR

DE importação, distribuição, prescrição e uso da fosfoetanolamina, “em caráter
DE excepcional”, ainda que a substância não tenha registro na Anvisa.

CÂNCER. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva Contudo, em recente decisão proferida nos autos da Suspensão de Tutela
afastadas. Mérito - Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal faz Antecipada nº 828/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski foi
com que o Estado tenha obrigação de fornecer tratamento médico adequado determinada a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais que
aos cidadãos. Honorários Advocatícios de sucumbência que devem ser tenham determinado o fornecimento da substância, mantido, porém, o seu
mantidos - Arbitramento que se mostra adequado ao caso, estando de fornecimento, enquanto remanescer o estoque do referido composto,
acordo com os parâmetros da legislação processual vigente, inexistindo observada a primazia aos pedidos mais antigos. Considerando que as
afronta aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. Recursos requerentes tiveram seus pedidos deferidos antes da citada decisão, é de
oficial e voluntários não providos.

rigor que seja mantido o fornecimento, enquanto remanescer o estoque da

(...)

referida substância. Neste sentido: “Agravo de Instrumento - Fornecimento

Consigne-se que o objetivo posto na inicial é de nítido caráter emergencial de substância manipulada denominada Fosfoetanolamina Sintética para
e totalmente amparado por norma constitucional, de modo a justificar o tratamento de Câncer Admissibilidade Configurada responsabilidade do
evidente interesse processual almejado.

Estado Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6º, 196 e

Com efeito, o direito à saúde faz parte dos denominados direitos sociais, 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) Direito fundamental à vida e
direitos de segunda geração que se apresentam como prestações positivas a à saúde que deve ser resguardado Fornecimento apenas do estoque
serem implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem a remanescente respeitando-se a ordem cronológica conforme decisão
concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de proferida pelo STF (STA 828) - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
melhores e adequadas condições de vida, estando, também, consagrado nº 2051223-02.2016.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 17/05/2016).
como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, da CR de “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
1988). Enquanto direito fundamental que é, o direito à saúde tem aplicação TUTELA

ANTECIPADA

FOSFOETALONAMINA

SINTÉTICA

imediata, conforme o art. 5º, § 1º, da Constituição da República, não sendo Fornecimento da substância à pessoa portadora de câncer Responsabilidade
o caso de não abrangência jurídica ou exigência moral. Além disso, a do Estado Direitos fundamentais à saúde e à vida que devem ser
doutrina há tempos aponta duas vertentes para os direitos sociais, resguardados e Exaltação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
principalmente no que tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Aplicação dos artigos 1°, inciso III; 5º, “caput” e parágrafo 1º; 6º e 196,
Estado ou terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem todos da Constituição Federal Medicamento novo de uso experimental
terceiros; (b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para Exceção de exigência de registro na ANVISA, conforme artigo 24 da Lei
implementar o direito social. É justamente na natureza positiva do direito à nº 6.360/76 Decisão do E. STF suspendendo a tutela antecipada (STA nº
saúde que se insere o pedido liminar ao fornecimento de medicamentos 828/SP)

nos

autos

do

Agravo

de

Instrumento

nº

2242691-

para tratamento médico ao qual a impetrante não possui condições 89.2015.8.26.0000, em trâmite perante a 11ª Câm. de Direito Público deste
financeiras para arcar. Existe, sim, obrigação do Estado de implementar E. Tribunal de Justiça, que determinou o fornecimento da substância
referido direito e de fornecer medicamentos e tratamento médico adequado “fosfoetalonamina sintética”, mantido, porém o seu fornecimento, enquanto
à população. No que tange à falta de registro do fármaco junto à ANVISA, remanescer o estoque do referido composto Decisão esta do STF que não
esta não constitui óbice ao seu fornecimento, como se colhe das razões desobriga o fornecimento da referida substância pela Fazenda Pública do
expostas pelo Desembargador Ricardo Dip em caso análogo julgado por Estado de São Paulo Nova decisão do E. STF, em caráter liminar, de
este Tribunal:

suspensão da eficácia da Lei nº 13.269/2016, que autorizou o uso da

“A questão de relevância, na espécie, tal se adiantou, é a do fornecimento referida substância por pacientes diagnosticados com “neoplasma
de medicação - no caso, o fármaco Keppra, cujo princípio ativo é o maligna”, proferida em 19/05/2016, nos autos da Medida Cautelar na Ação
levetiracetam, de reconhecida forte eficácia anticonvulsivante - que ainda Direta de Inconstitucionalidade nº 5.501, o que também não desobriga a
não ostenta registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consta, Fazenda Pública do Estado de São Paulo de fornecer a substância
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“fosfoetalonamina sintética”, como já ocorria antes mesmo da sanção da lei hipotético mau uso do uso do dinheiro público na realização de pesquisas
supra suspensa Decisão combatida reformada Agravo provido.” (Agravo de que visavam liberar a substância fosfoetanolamina, a “Pílula do Câncer”.
Instrumento nº 2059569-39.2016.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de
Aquino, j. em 24/05/2016). Vale ressaltar que em 19 de maio de 2016, o Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias ou profundezas das
Ministro Marco Aurélio proferiu decisão na Medida Cautelar na Ação variantes que cercam o tema, mas basta que ela detecte indícios de
Direta de Inconstitucionalidade 5.501/DF, deferindo a liminar pleiteada violações e irregularidades ou de má prestação dos serviços, suficientes
pela Associação Médica Brasileira, para suspender a eficácia da Lei nº para apontar aos órgãos públicos com competência constitucional e legal
13.269/2016. Ocorre que, como bem sintetiza Alexandre de Moraes, “a para aplicar a quem de direito as devidas sanções legais, caminhos
eficácia da liminar nas ações diretas de inconstitucionalidade, que suspende concretos para o desempenho do seu papel institucional, principalmente
a vigência da lei ou do ato normativo arguido como inconstitucional, opera àqueles órgãos do serviço público que têm a incumbência de zelar pela
com efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, portanto, a partir do momento proteção do princípio da dignidade da pessoa humana.
em que o Supremo Tribunal Federal a defere, sendo incabível a realização
de ato com base na norma suspensa” ("Direito Constitucional", pág. 783, A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar às
32ª edição, Atlas, 2016). E ainda, o E. Rel. Carlos Violante, nos autos do autoridades estaduais e federais competentes à aplicação de sanções
Agravo de Instrumento nº 2048308-77.2016.8.26.0000, asseverou que “A administrativas e judiciais. Podemos, então, sugerir, de imediato, medidas
liminar concedida pelo C. STF na ADI 5501 suspendeu os efeitos da Lei tais como:
13.269/16, o que não significa proibição à produção e fornecimento da
fosfoetanolamina, mesmo sem o registro na ANVISA, pelos fundamentos

1) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AO

antes mencionados. A aplicação ao caso concreto, dos efeitos da suspensão

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA

das liminares, deliberada em expedientes próprios em trâmite pela E.

PESSOA DO SENHOR PROCURDOR-GERAL DE JUSTIÇA,

Presidência deste Tribunal, depende da providência prevista no art. 4º, § 8º,

PARA

da Lei nº 8.437/92, não comprovada.” Por fim, a verba honorária também

RESPONSABILIDADES,

foi bem fixada, devendo ser mantida, porque arbitrados com modicidade,

CRIMINAL,

dentro

IRREGULARIDADES,

dos

parâmetros

da

legislação

processual,

remunerando

PROMOVER

A

APURAÇÃO

CIVL,

PELA

DE

ADMINISTRATIVA

EVENTUAL
OMISSÕES

E

SÉRIE
MAU

E
DE

USO

DO

condignamente o patrono do autor vencedor. Diante do exposto, pelo meu

DINHEIRO PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS

voto, afasto as preliminares e nego provimento aos recursos.”

PELO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Essa violação das Constituições pela equipe ou pelo responsável pela
pesquisa demonstra desprezo pela Norma Maior e um apego a interesses
que precisam melhor ser esclarecidos e sabemos que o Ministério Público

QUE

VISAVAM

MINISTÉRIOS PÚBLICO FEDERAL, NA PESSOA DA

É de se apontar que o Acórdão não somente reconheceu a importância da

PELA

permite o seu uso.
Por que então, a despeito da má vontade do ICESP não se continua com as
pesquisas num ritmo mais célere e produtivo? Por que as pesquisas estão
em andamento com somente 2 (dois) pacientes? Por que o ingresso de
novos pacientes está suspenso? Por isso, iremos propor, dentre várias
medidas, a retomada imediata das pesquisas sobre a fosfoetanolamina, a
“Pílula do Câncer”.
O objetivo da CPI não é questionar os testes, uma vez que eles são
submetidos aos rigores da Ciência, mas, sim, o de apurar o destino dos
recursos públicos investidos e por que seguiram um protoco pífio, sem a
anuência do idealizador da substância fosfoetanolamina sintética, a “Pílula
do Câncer”.

SUBSTÂNCIA

2) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AOS
PROCURADORA-GERAL

substância não está proibida no Brasil, existindo inclusive lei federal que

A

FOSFOETANOLAMINA, A “PÍLULA DO CÂNCER”;

terá melhores instrumentos legais para fazer vir a verdade à tona.

distribuição da fosfoetanolamina, mas, também, muito bem frisou que a

LIBERAR

DA

REPÚBLICA,

PARA

PROMOVER A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES,
EVENTUAL

SÉRIE

DE

IRREGULARIDADES,

OMISSÕES E MAU USO DO DINHEIRO PÚBLICO NA
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PELO INSTITUTO DO
CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE VISAVAM
LIBERAR

A

SUBSTÂNCIA

FOSFOETANOLAMINA,

A

“PÍLULA DO CÂNCER”, HAJA VISTA QUE HOUVE
FINANCIAMENTO COM DINHEIRO DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE, E O FATO DE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,

INOVAÇÕES

E

COMUNICAÇÕES

TAMBÉM TER ATUADO, E/OU REALIZADO PESQUISAS
NESSA ÁREA ESPECÍFICA;
2-A) EM REFORÇO A ESTE ITEM, RECOMENDAMOS
TANTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO QUANTO A MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA

QUE

APUREM

COM

EXTREMA

TÉCNICA,

PERSPICÁCIA, INDEPENDÊNCIA E, SOBRETUDO, RIGOR,
AS

IRREGULARIDADES

E

NÃO-CONFORMIDADES

APONTADAS, OMISSÕES E EQUÍVOCOS COMETIDOS

V – DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O objetivo de uma CPI é o de reunir o maior número de indícios para
caracterizar um fato irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da
órbita de competência do Estado-membro e que, por falha na atuação deste,
tenha causado algum tipo de lesão, dano ou incômodo aos cidadãos. Neste
especial caso, foram apuradas uma série de irregularidades, omissões e

PELO INVESTIGADOR PRINCIPAL, DR. PAULO HOFF E
SUA EQUIPE, POIS SE TRATAVA DE PESQUISA MÉDICA
EM SERES HUMANOS.
NÃO

PODEMOS

REPETIR

O

PASSADO

E

TRANSFORMAR PESSOAS EM COBAIAS DE PSEUDO
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5) ENVIAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL AO MINISTÉRIO

MÉDICO-CIENTÍFICO, SEJA ELE PÚBLICO OU PRIVADO,

DA

PESSOAS

TECNOLOGIA,

QUE

NUTRAM

DE

UM

SENTIMENTO

SAÚDE

E

AO

MINISTÉRIO

INOVAÇÕES

E

DA

CIÊNCIA,

COMUNICAÇÕES

E

MESQUINHO E VIL, IDENTIFICADO, PELA FILÓSOFA

TAMBÉM AO CNPq PARA QUE APUREM AS DENÚNCIAS

ALEMÃ HANNAH ARENDT, COMO A BANALIDADE DO

AQUI LEVANTADAS DENTRO DAS SUAS ÓRBITAS DE

MAL. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO PODE

COMPETÊNCIA;

SER BANALIZADA PORQUE É O CENTRO DE TODOS OS
ORDENAMENTOS JURÍDICOS QUE PREZAM A VIDA

6) ENCAMINHAMENTO

ACOMPANHE

EMOÇÃO

E

SÃO

PESADAS

INCONFORMISMO

E

RECHEADAS

COM

O

QUE

DEPARAMOS

COM

RELATOS

DE

QUE

DESTAQUE

DO

ORÇAMENTO

CONSTITUIÇÃO

FUNDAÇÃO

DE

ESTADUAL

PARA

QUE

FINANCIE

CLÍNICA, DESENVOLVIDAS PELOS INSTITUTOS DE

BANCO DOS RÉUS. NÃO IGNORAMOS QUE A CIÊNCIA

PESQUISA LIGADOS AO GOVERNO DO ESTADO.

TRABALHA COM PROBABILIDADES DE ACERTO E

8) RECOMENDAMOS

A

RETOMADA

IMEDIATA

DAS

PESQUISAS SOBRE A FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA,

APROXIME, O TANTO QUANTO POSSÍVEL OS SEUS

A “PÍLULA DO CÂNCER”, COM A APRESENTAÇÃO DE

RESULTADOS DO IDEAL DE TODA CIÊNCIA, QUE SÃO A

UM NOVO PROTOCOLO DE ESTUDOS SOBRE O TEMA,

OBJETIVIDADE E A EXATIDÃO. E JUSTAMENTE ISSO,

DISCUTIDOS ESSES ESTUDOS COM OS IDEALIZADORES

AINDA MAIS COM O USO DE RECURSOS PÚBLICOS, NÃO
OBSERVADO

DA

PESQUISAS CIENTÍFICAS DE CARÁTER OU NATUREZA

REPITA-SE: NÃO ESTAMOS COLOCANDO A CIÊNCIA NO

DEVIDAMENTE

NO

(FAPESP) UMA PARTE DO QUE LHE É DESTINADO PELA

SE DESINTEGRAM DEVIDO AO CÂNCER.

UM MÉTODO, DE UM PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE A

INSTÂNCIAS

AUXÍLIO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COM SEQUELAS PARA A VIDA TODA, DE PESSOAS QUE

ERRO. MAS SABEMOS QUE A CIÊNCIA IMPRESCINDE DE

RESPECTIVAS

7) PROPOR AO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO QUE

PERDERAM FAMILIARES, DE PESSOAS QUE FICARAM

FOI

AS

OS FATOS APURADOS NESTA CPI;

FOI

PESSOAS

AO

JULGAMENTO DE AÇÕES CIVIS QUE VERSEM SOBRE

DE

RECOLHIDO POR ESTA CPI, TANTO MAIS QUANDO NOS

FINAL

SENTIDO DE QUE ESTE DOCUMENTO AUXILIE E

E DO DIREITO.
PALAVRAS

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO

COMO PRINCIPAL OBJETO DE PROTEÇÃO DO ESTADO

AS

DO

DA SUBSTÂNCIA;

PELOS

9) RECOMENDAMOS, EM ESPECIAL, QUE A RETOMADA

INVESTIGADORES DO INSTITUTO DO CÂNCER, E É ISSO

DAS PESQUISAS E A REALIZAÇÃO DE NOVOS TESTES

QUE CONCLAMAMOS: QUE AS PESQUISAS SEJAM

COM A SUBSTÂNCIA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA,

FEITAS COM SERIEDADE, DENTRO DOS CÂNONES DA

CONHECIDA COMO A PÍLULA DO CÂNCER SEJAM

ÉTICA!

REALIZADOS EM OUTROS INSTITUTOS DE PESQUISAS
E HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, SEJAM NO BRASIL OU

3) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AO

NO

EXTERIOR,

SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO PARA QUE ELE

SOBRETUDO,

DETERMINE

CELERIDADE,

A

PROMOÇÃO

RESPONSABILIDADE

DA

APURAÇÃO

ADMINISTRATIVA,

DA

PELA

INTERESSES,

EVENTUAL SÉRIE DE IRREGULARIDADES, OMISSÕES E

E

COM

QUE

SEJAM

SERIEDADE,

TRANSPARÊNCIA,

PROFISSIONALISMO,
HONESTIDADE

DE

REALIZADOS,
ISENÇÃO

ESPÍRITO

E

DE
DE

PROPÓSITOS!

MAU USO DO DINHEIRO PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE
PESQUISAS PELO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO
DE SÃO PAULO QUE VISAVAM LIBERAR A SUBSTÂNCIA

OS MEMBROS DESTA CPI AGRADECEM O ESPECIAL APOIO DO

FOSFOETANOLAMINA, A “PÍLULA DO CÂNCER”;

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO PELO APOIO IRRESTRITO AO BOM DESEMPENHO

4) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AO

DESTA CPI. ESTENDE-SE O AGRADECIMENTO AOS DEMAIS

SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO PARA QUE

MEMBROS DA EGRÉGIA MESA, BEM COMO AOS NOBRES

ELE DETERMINE 1) A PROMOÇÃO DA APURAÇÃO

DEPUTADOS QUE NOS AUXILIARAM E COOPERARAM PARA O

DISCIPLINAR

DE

CORRETO

DO

TRABALHOS DESTA COMISSÃO ESPECIAL.

PELA

IRREGULARIDADES,

EVENTUAL

OMISSÕES

E

SÉRIE
MAU

USO

E

REGIMENTAL

DESENVOLVIMENTO

DOS

DINHEIRO PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS
PELO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO

O

PAULO

SUBSTÂNCIA

REALIZADO PELOS SERVIDORES DESTA CASA, QUE TANTO

FOSFOETANOLAMINA, A “PÍLULA DO CÂNCER”, E 2)

LABUTARAM PARA SE ALCANÇAR ESTE RESULTADO FINAL.

PROMOVA, NO MOMENTO OPORTUNO, AS AÇÕES

EM ESPECIAL, NOSSOS AGRADECIMENTOS A TODAS AS

JUDICIAIS CABÍVEIS PARA O RESSARCIMENTO DA

PESSOAS E ENTIDADES QUE, DE UMA FORMA OU DE OUTRA,

FAZENDA PÚBLICA;

COLABORARAM COM ESTA CPI

QUE

VISAVAM

LIBERAR

A

MESMO

AGRADECIMENTO

SE

FAZ

AO

TRABALHO
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Anexo, seguem todos os documentos, áudios, fotos, vídeos e material

outros órgãos do Poder Público, para os fins a que se
refere o art. 58, § 3º, da Constituição, seja, ainda, por
razões imperiosas ditadas pelo interesse social – a
divulgação do segredo, precisamente porque legitimada
pelos fins que a motivaram, não configurará situação de
ilicitude, muito embora traduza providência de absoluto
grau de excepcionalidade”.

recolhido por esta CPI e que será encaminhado, juntamente com o
Relatório Final, ao Ministério Público e às autoridades competentes.
Quanto aos documentos que serviram de substância para os trabalhos de
investigação da CPI, os mesmos deverão ser encaminhados ao Ministério
Público ou a outros órgãos competentes para que possam tomar as
providências que lhe competem. Ressalte-se que somente aqueles

Recomenda-se, por fim, o encaminhamento integral deste
Relatório às seguintes autoridades competentes:

documentos ora acobertados pelo sigilo e que são extremamente relevantes

São Paulo, 04 de abril de 2018.

para o deslinde da investigação é que poderão ser encaminhados ao
Ministério Público, a teor do que foi decidido pelo Supremo Tribunal
Federal1[10]:
“A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora
disponha, expropriaauctoritate, de competência para ter
acesso a dados reservados, não pode, agindo
arbitrariamente, conferir indevida publicidade a registros
sobre os quais incide a cláusula de reserva derivada do
sigilo bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico”.
Com a transmissão das informações pertinentes aos
dados reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar
de Inquérito – enquanto depositária desses elementos
informativos -, a nota de confidencialidade relativa aos
registros sigilosos.
Constitui conduta altamente censurável – com todas as
consequências jurídicas (inclusive aquelas de ordem
penal) que dela possam resultar – a transgressão, por
qualquer membro de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, do dever jurídico de respeitar e de preservar o
sigilo concernentes aos dados por ela transmitidos.
Havendo justa causa, - e, achando-se configurada a
necessidade de revelar os dados sigilosos, seja no
relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito (com razão justificadora de medidas a serem
implementadas pelo Poder Público), seja para efeito das
comunicações destinadas ao Ministério Público ou a
1[10]

RICARDO MADALENA
Deputado Estadual
Relator da CPI constituída com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as razões que motivam
o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina, produzida por
cientistas no Campus da USP de São Carlos.

Aprovado o Relatório Final, em 04 de abril de 2018.
a) Deputado Roberto Massafera (Presidente)
a) Deputado Ricardo Madalena (Relator)
a) Deputado Rafael Silva (Vice-Presidente)
a) Deputado Wellington Moura
a) Deputado Ed Thomas
a) Deputado Celso Nascimento

VI - ANEXOS
O acesso aos anexos deste relatório pode ser feito por meio do Portal da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br), na
seção referente à “Comissões/CPIs/ CPI Fosfoetanolamina”.

Mandado de Segurança nº 23,452-1-RJ, j. 16-09-1999, Tribunal Pleno do STF, Relator:
Ministro Celso de Mello, DJU de 12-05-2000, Seção 1, p. 20.
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CPI - FOSFOETANOLAMINA
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
25.10.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado
pela presença. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Reunião
Especial de eleição de presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não
realizar pesquisas para liberação da substancia fosfoetanolamina, produzida por
cientistas no campus da USP de São Carlos.
Registro a presença dos deputados Ed Thomas, Cássio Navarro, Ricardo
Madalena, Márcio Camargo, Gileno Gomes e Rafael Silva. Queria dizer que essa CPI
foi requerida e protocolada pelo deputado Rafael Silva ano passado, e daremos
sequência. Nos protocolos de CPI, esta foi indicada agora e estamos iniciando. Teremos
90 dias para dar andamento nela, e chegarmos a uma resolução do andamento de seu
tema. Consulto os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo de presidente
desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de apresentar V. Exa.,
deputado Roberto Massafera para candidato a presidente desta CPI.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente. Normalmente quem
faz o requerimento da CPI acaba tendo a incumbência de assumir a Presidência, mas
não vejo dessa forma. Eu vejo a importância da CPI e o objetivo a ser atingido. Sendo
V. Exa. morador de uma cidade próxima à residência do professor Gilberto Chierice, e
também o Madalena, nosso grande companheiro, interessado numa solução, entendo
que o nome de V. Exa. é o indicado para a Presidência. Num segundo momento eu faria
outra indicação para o nosso companheiro Madalena.
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O que eu quero dessa CPI é que ela funcione, independente de qualquer poder e
estrutura. Digo poder porque existe o econômico e político, são poderes. Eu quero que
essa CPI cumpra seu objetivo. Quando uma pessoa está sofrendo um câncer em estado
terminal ela sonha com uma tentativa, e não podemos roubar dessas pessoas o direito de
tentar. Muitas vezes o aspecto psicológico, a vontade de cura faz com que essa pessoa
consiga uma mudança química no funcionamento do seu organismo, que pode leva-la à
cura. Roberto Massafera, acredito em Vossa Excelência. Tenho certeza de que essa CPI
estará em boas mãos e por isso faço essa indicação.
O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, não poderia esperar outra situação
do digno deputado Rafael. Vou usar suas palavras da mesma forma para me dirigir a
Vossa Excelência. Ficaria muito feliz se pudéssemos buscar um conhecimento de todos
num congraçamento para o nome do deputado Massafera. Uso as palavras do Rafael na
mesma forma da relatoria do digno deputado Madalena. Creio que todos nós fizemos
parte do grande chamamento que houve dentro desta Casa. Sabemos do sofrimento das
pessoas.
Tivemos algumas decepções no decorrer, mas nada como ver o mestre, como ver
da onde veio e como foi o nascimento e a responsabilidade desses que construíram esse
momento de esperança. E se há, pelo menos um pouquinho de esperança, nosso trabalho
com certeza já valerá a pena.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu queria só fazer
a seguinte pergunta, existe indicação de outro nome para o cargo de presidente? Não
existindo, peço ao deputado Rafael Silva que assuma a Presidência para a eleição do
nome indicado.
***
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- Assume a Presidência o Sr. Rafael Silva.
***
O SR. PRESIDENTE - RAFAEL SILVA - PDT - Coloco em votação a
indicação do presidente Massafera. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está
encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam
como estão. (Pausa). Aprovada a indicação do deputado Massafera para presidente,
eleito por unanimidade. Com certeza um trabalho maravilhoso terá início ainda hoje.
Devolvo a palavra ao presidente.
***
- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.
***

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Pela
ordem, deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quero parabenizar o deputado Rafael
Silva pela propositura desta CPI mais que justa e legítima. E por estar na linha de frente
conosco desde o princípio, lutando junto conosco para que a fosfoetanolamina - essa
importante substância que vem salvar vidas - seja reconhecida como remédio.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Eu queria dizer o seguinte, cabe a este presidente eleito, - e agradeço, depois faço meu
pronunciamento oficial - indicar o relator desta CPI. Eu indicaria o deputado Ricardo
Madalena como relator. Se tiver alguma objeção. Então indico ele. Agora passaremos à
eleição do vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulto os Srs.
Deputados se há indicação para ocupar o cargo.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Acho
legítimo termos o Rafael Silva como vice-presidente desta importante CPI.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Existe
mais alguém para ser indicado? Então esta Comissão coloca em votação o nome do
deputado Rafael Silva, para ocupar o cargo de vice-presidente. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que
forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado o nosso deputado
estadual Rafael Silva como vice-presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Quero agradecer pela indicação ao meu nome, e espero conduzir esse trabalho
com toda imparcialidade que ele precisa. Tenho certeza que o deputado Rafael Silva, ao
propor esta CPI, tinha suas razões. Na próxima reunião nós iremos aprovar um plano de
trabalho. Eu já gostaria também de consulta-los se semana que vem, quarta-feira, é um
dia ideal para esta CPI, e também sobre o horário que poderíamos escolher pela manhã
tipo dez horas, ou à tarde 14 e 30 ou 15 horas. Quinta é feriado, então a próxima reunião
seria dia nove.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Como está
contando o tempo, poderia ser na terça-feira, antecipar em um dia, e a partir da outra
semana nas quartas. Poderia colocar em discussão no plenário.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Terça-feira dia
31?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Aí estão todos os deputados na Casa,
porque dia primeiro o pessoal já está viajando.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então a proposta
para a próxima reunião fica para o dia 31, terça-feira, e eu sugiro entre 15 e 16 horas.
O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Nesse horário tem Colégio de Líderes.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então 16 e 30?
Na Ordem do Dia não pode.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - De manhã.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Uma reunião
rápida terça-feira, dia 31, às 14 e 30 só para aprovarmos o plano de trabalho. Em 15
minutos fazemos. Aprovamos o plano de trabalho e vemos as pessoas que iremos
convidar. Eu proponho a vocês que a primeira pessoa convidada seja o professor
Gilberto Chierice, desenvolvedor da coisa com a Dra. Bernardete Cioff, que também
tem acompanhado os andamentos. Depois discutiríamos as outras pessoas que iríamos
convocar sucessivamente.
Eu queria fazer um esclarecimento a vocês para que não tenham dúvidas do que
vamos fazer. Existem mais de cem modalidades e tipos de câncer; pele, útero, seio,
intestino. Enfim, todos eles requerem tratamento cirúrgico, quimioterápico ou com
radiologia. A eficiência desse sistema existente chega a 20%. Ou seja, 80% das pessoas
submetidas a tratamento não tem resultado. O organismo humano, através do seu
sistema imunológico, combate todas as doenças que o ser humano enfrenta. Combatia
no passado. Nossas gerações cresceram com penicilina, antibiótico e com uma
alimentação fruto de agrotóxicos e todas essas coisas a mais. A radiação solar e
energética também provoca câncer. Enfim, a vida moderna e estressante também
provoca queda no sistema imunológico, então nós estamos suscetíveis a ter queda do
sistema imunológico e assumir uma doença, e uma delas é o câncer.
O sistema tradicional que combate isso através de medicamentos e cirurgias não
elimina a causa fundamental. Nós temos médicos nutrólogos, por exemplo, e citaria o
Dr. Lair Ribeiro, que fala que até a alimentação é importante para divulgar. Então que
seja divulgado corretamente, porque o açúcar e a glicose alimentam células doentes.
Aquele paciente que está fazendo quimioterapia ou radioterapia deve suprimir a glicose
da sua alimentação. São coisas elementares que não são ensinadas. É isso que vamos
visar trazer à tona.
O professor Gilberto me deu um exemplo muito simples. A madeira que foi
submetida a uma temperatura no fogo virou carvão, o que é ele? Carbono como
estrutura atômica. O carvão é preto e tem uma estrutura física lamelar, e queima
produzindo energia. Mas é só carbono. O que é o diamante? Ele também é carbono, mas
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no centro da Terra foi submetido a alta pressão e temperatura, então aquele carbono vira
diamante. Então se você pegar um diamante, ele é branco, duro e tem valor. O carvão é
preto e só serve para queimar. Os dois são carbono puro. O nosso organismo produz,
por questões diversas de hormônio e tudo isso, a fosfoetanolamina. E isso em nosso
organismo é o que ajuda o sistema imunológico combater as doenças.
Na hora que tomamos um medicamento quimioterápico que afeta nosso sistema
imunológico estamos restringindo a capacidade de combater essa doença. O professor
Gilberto fez a fosfoetanolamina sintética. Pegou fosforo, amina, mais álcool e passou
por tratamentos químicos que desenvolveu. A fosfoetanolamina sintética é aceita pelo
organismo e reforça o sistema imunológico, e por isso dá resultado. Mas nós fazendo
tratamento com radioterapia ou com quimioterapia, a parte imunológica do nosso
organismo já ficou deficiente. Muitas pessoas fazendo o tratamento não tem resultado
porque está com o sistema deficiente. Algumas que já experimentaram e tiveram
resultados, é porque o sistema imunológico ainda estava preparado.
Então nossa meta aqui é o seguinte. O Instituto do Câncer aqui em São Paulo
recebe cem pacientes por dia com novos casos de câncer. O estado de São Paulo produz
em torno de mais 50, sendo 150 por dia no estado que vão para Barretos, Jaú ou
Campinas. Três mil e tanto por mês, 30 e tantos por ano. E no Brasil, mais de cem mil
por ano. Então aquele paciente que ainda detectou algum tipo de câncer, e fizer esse
tratamento, que é muito barato - custa três, quatro reais uma pílula - gasta mil reais num
tratamento, com chance poderá ficar bom. Aí nossa meta seria ir para o tratamento
tradicional, que ele também poderá ficar bom ou não.
Com esse estágio várias pesquisas já foram feitas na fosfoetanolamina sintética,
que chamamos de pílula do câncer, e foi feito no protocolo da Anvisa testes em animais,
e aprovados, e o teste da rejeição humana, que também foi aprovado. Agora só falta a
eficiência na doença, coisa que ainda não conseguimos. Quero que através desta CPI
consigamos. Essa é nossa meta, trazer quais são os problemas a serem enfrentados e
como vamos resolve-lo. Então queria cumprimentar o Rafael Silva mais uma vez pela
propositura, e pedir a vocês que em 90 dias, chegaremos a resultados plenamente
satisfatórios para dar uma resposta a esse questionamento.
Muito obrigado. Está encerrada a sessão.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Queria
agradecer meus pares por ter me indicado à relatoria; o Ed Thomas, Cássio Navarro,
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Gileno, meu amigo Márcio Camargo, o Rafael Silva pela propositura desta CPI, a V.
Exa. que está presidindo. Acho que temos que ser imparciais, mas apurar a realidade
dos testes que foram feitos, em desacordo com a recomendação do idealizador da pílula
do câncer, o professor Gilberto. Também temos que apurar o convênio que foi feito no
ano de 1996 com o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. Temos muito subsídio para
chegar a um denominador comum. Sou testemunha viva de pessoas que fizeram uso
dessa substância e realmente passaram a conviver com seus entes queridos. Pessoas que
já estavam desenganadas, à beira da morte, e hoje fazem parte do nosso convívio.
Quero agradecer a todos pela indicação da relatoria, porque estou nisso há mais de
dois anos participando junto com o professor Gilberto, com V. Exa. e com o Rafael
Silva, e demais que já participaram nesta Casa, de audiências públicas conosco.
Presidente, acho que tem mais gente que gostaria de falar antes de você encerrar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Desculpa. Antes
de encerrar, deputado Cássio Navarro.
O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Presidente, gostaria de parabenizar essa
eleição e desejar muito sucesso na condução dos seus trabalhos e também do relator.
Falar que essa Comissão tem muito por fazer, afinal não acredito que tenha nenhum
deputado aqui que não tenha visto, ou pelo menos participado, do tratamento feito de
forma convencional, ou através dessa, não sei se posso chamar de nova... Mas no que
pudermos contribuir por parte deste deputado, vamos estar atentos para dar uma
resposta rápida. Acho que 90 dias é um tempo razoável para contribuirmos e tenhamos
um melhor tratamento. Parabéns a todos.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Gileno.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Queria parabenizar V. Exa. por ter sido eleito
presidente desta CPI; parabenizar o Rafael Silva, uma pessoa que sempre trabalhou e
lutou, vice-presidente da Comissão; Ricardo Madalena, uma pessoa que também vem
trabalhando e lutando há um bom tempo nessa causa, que é justa; Cássio Navarro, Ed

8

Thomas, Márcio Camargo, Sebastião Santos e Marcos Martins que não está presente,
mas também faz parte. É uma questão justa.
Nós estivemos participando na Casa também de audiências públicas sobre essa
questão da pílula do câncer. E várias pessoas, até de outros estados, estiveram presentes
aqui, pessoas que tiveram oportunidade até de tomar essa pílula e sentir melhoras. E na
realidade essa questão não avançou na USP de São Carlos, os estudos e testes. Eu acho
que é um momento muito importante para trabalharmos nesta CPI, e apurar
profundamente essa questão, que preocupa nós que estamos em mandato. Sempre
somos procurados pelas pessoas, e até hoje a população cobra sobre essa pílula.
Inclusive teve um momento aqui nesta Casa mesmo, de um amigo meu de
Guarulhos, o vereador Romildo Santos. A esposa dele faleceu com câncer, num
momento difícil e uma questão muito rápida. Ele me ligou um certo dia e estava aqui na
Assembleia atrás do presidente, na época o Capez, para ver se conseguia essa pílula na
USP de São Carlos. Ele me ligou e eu estava indo para outra cidade naquele período. Eu
liguei para o Capez e pedi para que atendesse ele aqui, e encaminhar. Ele foi até a USP
de São Carlos ver se conseguia, e infelizmente a esposa dele não resistiu e veio a falecer
num tempo muito curto e rápido. São momentos em que sabemos da luta da população
que tem essa doença, para tentar a cura. Muitas pessoas vieram aqui na Assembleia
procurar vários parlamentares para defender essa causa, que é muito justa.
Parabéns a todos os presentes, que sabemos que defendem essa causa de vários
segmentos. Vamos trabalhar para que possamos apurar isso de uma forma a dar uma
satisfação à população, não só do estado de São Paulo, mas do nosso país.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Márcio Camargo.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Primeiramente gostaria de parabenizar V.
Exa., uma escolha muito justa; meu amigo Ricardo Madalena, que me convidou.
Confesso que não estava muito inteirado desse assunto, mas é importantíssimo. Nós
temos um projeto de lei aqui na Casa de prevenção ao câncer de estômago, que já está
correndo o Brasil todo. Tivemos uma abertura esses dias com oito associações do
câncer, e acho que é dever nosso. Cumprimentar o vice-presidente Rafael Silva, e
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desejar muito boa sorte a todos. Nossa função como parlamentares é ajudar a causa, e
ver exatamente o que podemos ajudar. A esperança das famílias é muito grande. E
também como prevenção.
Falando do câncer de estômago, uma simples endoscopia feita anualmente,
detectado o câncer no começo, ele tem 99% de cura. Mas nós homens pouco vamos ao
médico, as mulheres vão mais. Então temos um projeto de lei nessa Casa de
conscientização, principalmente do homem. É um projeto que vamos levar para o
Governo do Estado também, de criar a carreta da endoscopia, como tem da mamografia.
É um projeto nosso que vamos apresentar aqui na Casa. Mas cumprimentar meus nobres
pares e desejar boa sorte e muito trabalho a todos nós.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Rafael?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Estou muito feliz, porque confio no Ricardo
Madalena e no presidente Roberto Massafera. Confio em todos os companheiros. Eu
tive alguns problemas de saúde, um aneurisma que foi detectado acidentalmente. Fiz a
cirurgia e foi perfeito. Estou me recuperando de um problema de nervo ciático, hérnia
de disco, e isso é comum em gente jovem também. Eu fiquei mais de dois meses em
casa numa cadeira de rodas. Eu às vezes andava dois passos aqui tudo torto, e agora
estou melhorando.
A saúde é primordial. E quando temos uma criança com câncer que sonha e chora
pedindo uma oportunidade de continuar vivendo, nós entendemos o sentimento das
pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esta CPI terá seriedade, aliás, já está tendo.
Como eu disse, a CPI não é contra ninguém, mas a favor das pessoas que precisam de
uma oportunidade para sonhar. Eu me envolvi muito nessa luta, e algumas pessoas
ficaram com raiva de mim por esse motivo. Mas tudo que fiz e esta CPI está fazendo,
com o Madalena e o Massafera, é em favor daqueles que realmente necessitam.
Estou muito feliz, mas feliz demais, porque este trabalho está em boas mãos, e vai
dar resultado. Eu tenho certeza. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Obrigado.
O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, só com a autorização do senhor, se
pudéssemos trazer essa faixa para a Mesa.

10

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Faz favor, para
tirar uma foto.
O SR. ED THOMAS - PPS - É, eu acho muito importante. A faixa resume tudo
que vamos fazer aqui, que é uma chance à vida.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Subam aqui para
tirarmos. Então não havendo mais nada a tratar, está encerrada a reunião. A próxima
será na terça-feira, dia 31, às 14 e 30.

CPI - FOSFOETANOLAMINA
31.10.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
31.10.2017
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Havendo
número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que motivaram o estado a
não realizar as pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina, produzida por
cientistas no campus da USP de São Carlos. Eu registro a presença dos deputados, Ed
Thomas, Ricardo Madalena, Rafael Silva, Gileno Gomes, e esse Presidente.
O nosso objetivo hoje na reunião é nós discutirmos o plano de trabalho dessa
CPI, e esse plano de trabalho está elaborada aí uma minuta que eu apresentei a vocês, e
nós poderemos analisando aos poucos para chegara à conclusão e, também, nada
impede que haja modificações ao longo dos nossos trabalhos.
Eu quero salientar que a nossa data de início oficial é 17 de outubro e temos um
prazo de 90 dias que pode ser prorrogado por mais 30, ou seja, 120 dias, a previsão de
término normal nosso seria em 25 de fevereiro. Nós teríamos 12 sessões ordinárias e
podendo serem ainda prorrogadas por mais um mês, mais quatro. E os deputados
membros dessa CPI somos em nove, e o deputado Márcio Camargo justificou, o Marcos
Martins está em recuperação e o Cássio Navarro também.
Então vamos dar sequência. Como o primeiro passo, o nosso objetivo é atingir a
meta de que a pesquisa dentro dos protocolos da ANVISA não foi conduzida de
maneira adequada obedecendo os parâmetros estabelecidos e nós vamos da melhor
maneira possível pedir documentos em termos de tudo que foi feito, trazer pessoas,
trazer testemunhas e trazer os responsáveis por isso.
E eu queria dizer a vocês que temos aqui presente o professor Gilberto Chierice,
e convidar para que faça parte da Mesa. E o primeiro passo nosso seria o professor
Gilberto fazer a nós um depoimento do seu trabalho e da sua pesquisa e das dificuldades
enfrentadas ao longo dos anos para a certificação desse produto químico que somente
vira medicamento depois de aprovados todos os testes. E as pesquisas, o ritual de
aprovação prevê três etapas, a primeira etapa é a de teste com animais, a segunda é teste
de rejeição ao ser humano e o terceiro, é com a doença, a eficácia no tratamento da
doença.
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E, até agora ele foi feito ele já atingiu duas etapas. E em função disso, de ter isso
já superado, a própria ANVISA já tem um protocolo e nele permite que produtos em
fase de teste sejam utilizados para pacientes ditos compassíveis. Pacientes que temos
compaixão, ou seja, os pacientes que já estão no nível terminal. A Agência Reguladora,
a ANVISA, ela tem esse protocolo, uma portaria 38, RDC, do Ministério da Saúde, e
que regulamenta no seu art. 13 e 14 o uso compassível de produtos em fase de teste.
Da mesma forma, e em fruto da pressão social, que foi submetida a USP em São
Carlos e o próprio professor Gilberto, foi feita uma lei federal aprovada ano passado, é a
lei 13.269/16, e essa lei foi aprovada no Congresso Nacional e ela foi aprovada e
sancionada pela Presidência da República, na época da Presidente Dilma Roussef. No
momento essa lei está suspensa, e em virtude liminar da Associação Médica Brasileira.
Nós aguardamos o julgamento no Supremo Tribunal dessa medida. Eu queria
também comunicar a presença do deputado Marco Vinholi e Cezinha da Madureira.
Então, bom, para começar hoje o nosso plano de trabalho eu gostaria primeiro que o
professor Gilberto nos fizesse um histórico e um depoimento de tudo que ele tem feito
ao longo desses anos, com relação ao fosfoetanolamina sintética, com a palavra, o
professor.
O SR. GILBERTO – Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de
falar nessa Casa, sobre o fosfoetanolamina. Muitas pessoas conhecem sobrea a
fosfoetanolamina, é uma substância que foi criada a partir de um experimento em um
Hospital de Câncer chamado Amaral de Carvalho, e na década do final de 80, começo
de 90, nós tivemos um convênio com o Hospital Manoel de Carvalho onde se
desenvolvia nela próteses para pacientes que tinham sofrido com cirurgias muito
grandes de câncer.
Na época o Hospital Manoel de Carvalho era um Hospital Beneficente e
trabalhava só com o SUS, e nessa Mesma época a Universidade de São Paulo se propôs
em ajuda-lo vendo que o hospital tinha muita dificuldade. E uma das dificuldades que
ele tinha é com o instrumental e com toda a parte mecânica do hospital e então foi
contratada a USP na época, e resolveu os problemas mecânicos e elétricos, porque os
departamentos da universidade de elétrica e mecânica resolveram ajudar.
E, eu estou contando uma história que parece ser cumprida, mas ela não é,
sempre distorcida e ela normalmente é distorcida por autoridades. Por exemplo, depois
eu falo os exemplos, deixa eu continuar a história, porque senão eu vou ficar nos
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exemplos, e é esse trabalho que foi contatado conosco para desenvolver próteses para o
hospital. Porque tinham pacientes que sofriam mutilações e não tinham próteses, porque
elas eram muito caras e fornecidas pelo SUS, nos propusemos a fazer de polímero de
mamona que foi o nosso trabalho desenvolvido, que isso resolveu um trabalho e uma
experiência fantástica que apareceu um polímero que é biocompatível e coisa que no
mundo tem muito pouco.
E nesse interim, eu me debati com a fosfoetanolamina, que era uma experiência
que eu fazia para obter um eletrodo. E nesse eletrodo quando eu fui ler os trabalhos, lá
diziam que essa substância era cancerígena. E me preocupou porque eu tinha alunos
trabalhando com isso e eu mesmo trabalhando. E eu fui estudar, e quando eu comecei a
estudar eu digo “não pode ser”, a fosfoetanolamina não pode ser cancerígena, todas as
paredes celulares de todas as células que existem no planeta têm fosfoetanolamina.
O organismo não fábrica câncer, nunca. E então eu comecei a estudar. E
estudando veio a ideia que é o seguinte, será que o organismo não está se defendendo e
mandando fosfoetanolamina por volta desse tumor? E era essa a razão que estava certo.
Eu estava certo, esse pensamento meu era verdadeiro, e na realidade ela não era
cancerígena, ela era encontrada muito em volta do tumor por uma razão muito simples,
o organismo estava se defendendo e enviando fosfoetanolamina para esse tumor.
E, com uma ressalva, a fosfoetanolamina é fabricada no organismo humano e ela
já é fabricada com esse propósito de defesa, e, bom, o que fazer? Eu propus a ideia no
Hospital Amaral de Carvalho e ali tinham médicos de bom gabarito, e de nível e
resolveram aceitar. Mas, antes de qualquer coisa, tem que fazer os protocolos, que, na
época não existia ANVISA, era só o Ministério da Saúde.
E aí aqui tem... Desculpa senhores, eu estou falando de documentos assinados, e
quando eu falar em nome da universidade de São Paulo, a assinatura é do reitor. E
quando eu falar em nome do Hospital Amaral de Carvalho a assinatura é do
superintendente. E então está tudo aqui que eu vou deixar em posse depois da CPI e
para que ela possa constatar a documentação. E então aqui esses documentos falam e eu
tenho a permissão do Ministério da Saúde para estudar a fosfoetanolamina como
substância para câncer.
E, autorizando o Hospital Amaral de Carvalho. E eu tenho o pedido do Amaral
de Carvalho para o Ministério da Saúde para estudar a fosfoetanolamina em pacientes
com câncer. Foi feito um protocolo e tudo direitinho, e foi submetido a universidade e
foi aprovado em todos os órgãos da universidade o convênio entre a Universidade de
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São Paulo, o Ministério da Saúde, e o Hospital Amaral de Carvalho, aprovado para
câncer.
Muito bem, em primeiro lugar tem que se fazer os testes. Quais testes? Esses que
estão requisitando hoje e que nunca houve, é mentira, já houve, já pesou, já foi
aprovado. E tudo aconteceu. Esses testes foram feitos na faculdade de medicina de
Botucatu a pedido do Amaral de Carvalho sobre a tutela do Ministério da Saúde, e
quando eu digo isso, é porque nessa época a ANVISA ainda não tinha sido criada. Ela
foi criada quatro ou cincos anos a posteriori da aprovação desse trabalho.
E, foi iniciado esse trabalho em cinco áreas, urologia, gasto, cabeça e pescoço,
mama e ginecologia. Cinco áreas que hoje chamaríamos de corte. Corte seriam os tipos
de tumores nas diferentes áreas. E nessas áreas foram aprovados no comitê de ética, e
cada um dos especialistas da área do hospital, e com 11 pacientes. E eu ainda perguntei,
por que 11? Porque é um número ímpar e dispare. E então quer dizer, não é um número
muito convencional e os 11 pacientes foram submetidos.
E, evidente que foi uma resposta muito rápida que os médicos fizeram, e quando
tiveram essa resposta muito rápida eles nos chamaram e disseram “bom, e agora, como
ficamos?”. E eu disse, “não fica”. “Mas, e esse dinheiro todo que foi investido onde tem
um assistente de um deputado que pode confirmar isso?” que é o deputado Neto, que
tinha conseguido para o hospital em vista dessas pesquisas um aparelho de radiação
de...
O SR. - ... Sr. Presidente, pela ordem, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não.
O SR. - Desculpa interromper. Só que eu queria, eu tive acesso a pauta de hoje e
não estava incluso, eu queria me preparar para ouvir a Excelência que está munido com
os estudos e queriam preparar essa semana até porque eu vi na pauta de V. Exa. aqui
para a Comissão hoje que só tinha o planejamento de trabalho e aí chegamos aqui e sem
requerimento encontramos já uma pessoa com tanta experiência e coisa boa para nos
passar e nos pegou despreparados.
Eu só queria uma explicação com relação a isso, porque amanhã ou depois
qualquer uma pessoa pode judicialmente tornar sem efeito essa sessão. Eu queria que V.
Exa. me desse um esclarecimento a respeito disso.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu vou solicitar
ao nosso departamento jurídico um parecer sobre a sua colocação, mas eu não vejo
inconveniente nenhum em que na apresentação do nosso plano de trabalho onde o
estado da arte a situação em que estão as pesquisas e que o professor Gilberto fale
dentro do meu plano a explicação, senão eu teria que estar fazendo, e, em todo o caso,
eu queria submeter aos meus pares em votação se vocês acham que ele deve continuar.
O SR. - Continuar eu sou a favor. Eu só queria uma explicação deputado, porque
eu gostaria de estar preparado para esse momento, e de repente o doutor vem e vários,
eu não estava sabendo por exemplo, como Presidente da Comissão de Saúde e eu quero
participar, eu quero acompanhar e eu sou a favor daquilo que é melhor para o povo e
principalmente dos demais... É um assunto importante e nacional, e eu quero estar...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Não me
consta, nobre deputado, que o senhor seja titular ou suplente dessa Comissão. O senhor
está apenas participando como deputado, que é um direito que o senhor tem.
O SR. - Sim, senhor. Por isso, que eu quero participar.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E o direito de
falar... E então esse documento não foi entregue previamente ao senhor porque senão
teríamos que entregar a 94 deputados. Mas, de todo o jeito, eu convidei e apresentei esse
plano. Eu elaborei ele e ao invés de eu ter que estudar o assunto e me aprofundar para
vir explicar aos meus companheiros de Comissão, eu convidei o professor Gilberto que
fizesse a explicação da situação do que chegamos até agora.
Se os meus companheiros acharem que ele deve continuar. Ele vai.
O SR. - Eu gostaria, só retificando aqui nobre deputado Massafera, Sr.
Presidente, que eu estimo muito, meu amigo e que em pouco tempo fizemos aqui uma
amizade bonita. Já estivemos em pleito juntos fazendo o melhor para o povo de São
Paulo, é que o regimento é bem claro que temos que publicar pelo menos 24 horas a
pauta do que vai acontecer na Comissão, na CPI ou seja lá o que for. E eu não sou
membro desta Comissão, dessa CPI, não sou também substituto, mas eu sou deputada
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como qualquer outro e eu tenho o meu direito de falar, como V. Exa. já disse e o meu
direito de questionar.
E, então a pauta é publicada 24 horas antes e eu só gostaria, eu quero estar
presente em todos os momentos e eu gostaria de pedir a V. Exa. que através da
Secretaria da Mesa do senhor nos informa-se sobre a pauta que vai ter e quem vai vir, e
se está aprovado. É óbvio que no momento aqui se o senhor como Presidente entende
por bem que se coloque em votação qualquer uma pessoa para falar, e quem a maioria,
aprova e ok, é uma prerrogativa de V. Exa., mas o regimento diz que temos que fazer
isso 24 horas antes. E eu gostaria que aos próximos convidados pudesse ser aprovado
aqui na Comissão, para fazermos uma coisa bonita com excelência, muito melhor para a
população, muito obrigado.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
Deputado. Eu estou entendendo o ponto de vista do nosso nobre deputado, Cezinha da
Madureira, mas é uma oportunidade ímpar de termos o professor Gilberto aqui, e essa
discussão já tem por mais de cinco minutos e não vai levar a nada, porque eu estou com
a palavra. E nós na sessão da semana passada, foi dito que faríamos o plano de trabalho
e ouviríamos o professor Gilberto.
E, isso eu acho que é consenso entre os pares que fazem parte de membros
efetivos e suplentes que aqui estão. Então eu pediria a compreensão do senhor para que
deixasse o professor Gilberto explanar por essa importante matéria que estamos
discutindo aqui hoje. Muito obrigado.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado (ininteligível).
O SR. – Deputado Madalena, eu respeito muito V. Exa. e eu não estou
atrapalhando o trabalho, até porque está começando o trabalho e eu só estou dizendo
que eu quero participar e V. Exa. sabe do meu respeito e carinho que eu tenho, e então
eu não quero atrapalhar. Eu só quero ajudar estando junto e eu quero compreender e
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entender até porque a todo o momento tem alguém perguntando sobre isso, e eu quero
entender.
Eu tenho um respeito pelo Dr. Gilberto, só que eu gostaria que os próximos
fossem dado publicidade como diz o regimento.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Perfeitamente.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente, vamos dar continuidade e ele já aceitou. No
próximo fará como ele está sugerindo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Todas as pessoas
que virão aqui depor serão convidadas ou convocadas. Por escrito, e nesse assunto
apenas eu gostaria de consultar essa Comissão e se vocês estão de acordo, que o
professor Gilberto continue dando esclarecimentos sobre o assunto. E se não, como fui
eu que elaborei esse documento e plano de trabalho, terei eu que dar explicações sobre
isso, e eu acredito que não será com a mesma capacidade dele.
E, então eu gostaria... Ricardo Madalena, está favorável à continua?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com certeza.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael Silva?
O SR. - Com certeza.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Gileno Gomes?
O SR. - Continua.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Ed Thomas.
O SR. - Vamos continuar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, professor,
o senhor é meu convidado e está falando para mim e o estado da arte que faz parte desse
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plano de trabalho e que nós vamos aprovar, aliás, eu entreguei a vocês esse plano de
trabalho e se vocês quiserem, nós poderíamos aprovar o plano de trabalho e depois ele
continua.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não.
Eu acho que tem que ser dessa forma, vamos aprovar o plano de trabalho.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Perfeito.
O SR. - Colocado pelo nosso Presidente, e na reunião que tivemos dentro do
plano de trabalho, ele realmente se referiu ao Dr. Gilberto porque ele estaria aqui e
então faz parte do plano de trabalho. Nós aprovamos lá e então na primeira sessão esse
plano, mas eu acho que para consolidar e estarem inscritos dentro do rito, não é
verdade? Da CPI, o Presidente poderia colocar em discussão e votação o plano de
trabalho.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então o projeto
fica em discussão do plano de trabalho dessa CPI. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos está encerrada a discussão. Em votação o plano de trabalho. (Pausa.) Senhores
deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o plano de
trabalho. Então, agora eu pediria que o professor Gilberto fizesse e desse a continuação,
e antes disso queria pedir para vocês porque vamos convocar a Dra. Bernardete Cioffi
porque ela participou nos estudos, na Comissão de acompanhamento dos testes feitos
pelo Instituto do Câncer, então, para que ela compareça e preste depoimentos aqui não
basta convida-la porque ela trabalha lá sob sigilo.
Sob o código de confidencialidade, e então ela será convocada para que na
próxima reunião ela compareça para prestar esclarecimentos para nós sobre o
andamento dos testes que foram efetuados lá e então o professor Gilberto, eu queria
comunicar a presença do deputado Cássio Navarro, muito obrigado. Professor Gilberto
está autorizado a continuar a sua explicação.
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O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado.
O SR. - Eu gostaria de saber se está sendo gravado, porque é uma oportunidade
ímpar para nós hoje aqui, e é importante que esteja sendo gravada essa Comissão na
data de hoje e pedir encarecidamente que o professor Gilberto após a sua explanação
fraquear a palavra para as perguntas, é possível, professor? Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu queria
esclarecer que toda a sessão de CPI como essa é totalmente gravada e taquigrafada.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor falou que está convocando a
doutora?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bernardete
Cioffi
O SR. - A Dra. Bernardete Cioffi. O senhor está aprovando a convocação hoje, é
isso?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu estou
propondo que na próxima, ou podemos aprovar hoje mesmo, dependeria...
O SR. - ... Olha, pela ordem, Sr. Presidente, o que o senhor fez a colocação...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Tem que
publicar o requerimento que está sendo convocada, mas tem que ser publicado o
requerimento.
O SR. - A explicação do Presidente é que convocaríamos e teríamos que
convoca-la dado aos segredos de pesquisa certo, e então ela precisa ser convocada e não
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que já estaria realmente convocada, essa é a colocação do nosso Presidente, é isso
deputado?
O SR. - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Professor
Gilberto, com a palavra, obrigado.
O SR. GILBERTO – Eu não assinei nada de sigilo e então eu posso falar à
vontade. E eu não fui convocado, eu fui convidado, e dentro do convite eu vou falar
tudo que eu acho que tem que acontecer. Eu falava sobre o Hospital Amaral de
Carvalho, e esses dados foram feitos o protocolo clínico com o Ministério da Saúde e
dentro dele, foram feitos os testes que exigiam o Ministério da Saúde, e entre eles o que
chamamos de DL 50, dose letal, para mostrar que o composto era ou não prejudicial à
saúde, e então a convocação ou a colocação da ND não procede porque foi feita pelo
Ministério da Saúde e aprovado o protocolo que foi desenvolvido no Hospital Amaral
de Carvalho, é uma falácia você ter que fazer duas vezes a mesma coisa.
E, foi o que foi feito e que estamos exigindo e em outubro de 2016 eu acho, isso
rolou pela Universidade de São Paulo por 27 anos e alguém atribui que eu clinicava e
dava remédios, mentira, esses remédios eram distribuídos porque foi assim, o Hospital
Amaral de Carvalho por questões acredito que financeiras, parou esse projeto, porque
ele era que iria diminuir muito o trabalho clínico no hospital, e esse trabalho eles não
resolveram encerrar ela, e chegaram a chamar os diretores como preveem as cláusulas
dos contratos que foram assinados entre a universidade e o hospital, e encerrá-los. Eles
simplesmente deixaram morrer por decurso de prazos.
Ele tinha cinco anos, e eles (ininteligível) por quê? Porque nesse mesmo
convênio o hospital recebeu do Ministério da Saúde o título de pesquisa publicado em
Diário Oficial, que, também está aqui na publicação em “Diário Oficial”, transformando
o Hospital Amaral de Carvalho em um hospital de pesquisa. E isso está registrado no
“Diário Oficial”, e em comum e espero que foi, se ele terminasse o convênio era o único
que existia que reunia o Ministério da Saúde e o hospital.
Então, ele deixou morrer por recursos de prazos, mas veladamente ele proibiu os
médicos de distribuírem os medicamentos, e alguns médicos conscientes de que o
trabalho estava funcionando começaram a enviar eles para a USP de São Paulo, e
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mandaram eu vir buscar, não compensa eu falar por uma questão de ética, e eu não vou
enumerar nomes para ninguém dos médicos, mas eu tenho lá os documentos que todos
os médicos mandavam buscar com um paciente que tinha o documento lá e o remédio.
E esse remédio foi distribuído, como eu mandava para o Hospital Amaral de Carvalho e
tanto fazia, eu dando para o paciente que é do hospital.
E, isso cresce e multiplica, a partir de um ponto eu não sei mais quem é paciente
do hospital ou paciente do médico e eu continuei distribuindo. Se fosse hoje distribuiria
do mesmo jeito porque não me intimida fornecer esse tipo de medicamento. Por que?
Porque cientificamente eu tinha todas as comprovações e que os médicos não eram
tóxicos e não tinham efeitos colaterais e nem era o mesmo medicamento que hoje está
sendo aplicado como se fosse um medicamento benéfico, que é o caso dos
imunoterápicos, que ninguém sabe as consequências a posteriori, e nós sabemos a
consequência da fosfoetanolamina.
Ela foi muito bem estudada, e era tão bem estudada que o mundo resolveu adotar
ela agora em estudos. E existe até como é... Delegações procurando o ICESP, para
fornecer medicamentos para eles, porque eles já comprovaram que a fosfoetanolamina
fabricada e distribuída no ICESP é bioativa. E existe uma diferença muito grande entre
fosfoetanolamina e fosfoetanolamina bioativa. A bioativa é aquela que você tem no seu
corpo e que ela tem habilidade nas suas células, e as outras são fosfoetanolamina
normal. Muito bem, senhores, em outubro desse ano que passou, que eu não estou bem
certo da data, devido à pressão social que o governador sofreu e que me mandou chamar
é que o estado estaria disposto a fazer testes clínicos e uma reunião que tivemos aqui na
Assembleia Legislativa um dos autores que hoje executam os dados clínicos falou para
procurador da república que ele não acreditava no medicamento e antes de provar, que
ele não conhecia e ele disse que não provava.
Então essa discussão sobre a eficácia ou não do medicamento ela já estava
condenada politicamente há muito tempo, porque vocês podem observar que não existe
proibição nenhuma farmácia de manipulação para manipular medicamentos ou
substâncias que podem servir como suplementos. E todas as farmácias do Brasil de
manipulação tem um documento do Conselho Nacional de Farmácia e proibindo a
embalagem da fosfoetanolamina. Quer dizer, o paciente recebe por situações judiciais,
ou liminar judicial na forma de pó, porque não tinha a embalagem, e depois ele leva em
uma farmácia de manipulação para manipular e colocar em cápsulas.
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Isso foi proibido para o Conselho de Farmácia, é histórico, não existe nada no
país que seja proibido, mas é histórico, bom, a fosfoetanolamina na cabeça de qualquer
médico tem um detalhe que pouca gente sabe, o médico usa na mãe, na tia, na avó, na
empregada e no cachorro. No paciente não, e eu tenho documentos que eu entreguei e
eu tenho documentos que a fosfoetanolamina curou uma porção de médicos. Tem uma
porção de médicos vivos por causa dela. E então, é uma espécie de uma falácia e eu
acredito que esses testes clínicos foram feitos como o próprio o Ministério fez, quando
ele foi uma palhaçada.
Eu refuto como palhaçada porque tentaram até sintetizar o composto e fizeram
isso errado e o composto virou tóxico. E um gênio da pesquisa, que é um grande colega
e pesquisador disse que era impossível que a fosfoetanolamina feita em São Carlos era
feito de maneira não aprovada, em um chiqueiro, ou qualquer coisa assim. E ele que fez
tão bem feito não conseguiu rebater o tumor, e nós, que fizemos aquela meia suja,
aquela meia coisa, curou muita gente.
Então eu acho que tem que se esclarecer, porque eu não tenho interesse nenhum
na fosfoetanolamina, posso lhe garantir que eu não tenho, porque primeiro, eu nunca
ganhei um centavo com fosfoetanolamina e a segunda coisa é que eu não tinha
publicado nenhum trabalho com fosfoetanolamina. E até que um colega do Butantã
resolveu faze-lo, porque eu não achava justo você fazer alguma coisa dessa monta e
desfrutar financeiramente disso, e eu achava que eu já tinha ganho pela universidade
para ganhar, porque era fazer pesquisa e como dizia o mestre que foi meu orientador,
pesquisa só tem sentido quando ela melhora a qualidade de vida. E eu achava que a
fosfoetanolamina melhorava. Agora, eu posso garantir uma coisa para os senhores,
acredite ou não, queira ou não, a fosfoetanolamina é uma realidade, e ela não é uma
realidade bobinha.
Eu não sou nenhum calouro, nem nenhum bobo, para saber ou para falar o que
eu estou falando, eu tenho uma bagagem muito boa, e eu andei pelo mundo todo, eu
conheço e eu sei o que eu estou falando. E se quiserem podemos mostrar mais de 500
pessoas que estão vivas por causa da fosfoetanolamina. E quando foi comunicado ao
governador, ele ofereceu para que fosse feito e na escolha do secretário, bom, eu não
tenho compromisso com ninguém, e a na escolha para o secretário, deveriam ser vários
hospitais, e eu não aceitei, por que? Porque seriam as raposas cuidando do galinheiro.
E eu não aceitei, e a segunda coisa é que seria uma... O Brasil tem muito pouco
de farmoquímicas, e é quem desenvolve os medicamentos, e eles queriam pôr uma
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farmoquímica que eu não concordava, e então eu credenciei uma perto de mim pequena,
mas que eu pudesse intervir e estar o tempo todo observando. É verdade, ela fez tudo
certinho e colocamos um homem nosso lá, que, depois o ilustre secretário de saúde
cortou no meio do caminho.
E, então, por que ele cortou no meio do caminho? Tem que perguntar para ele. E
não era esse plano e nem foi isso que foi combinado junto com o governador, então eu
acho que essa CPI ela apareceu em ordem boa, e eu acho que ela pode esclarecer um
monte de coisas provando que eu estou equivocado ou alguém está com a mão grande
em cima disso. E, hoje, a indústria do câncer consome 3,5% do PIB mundial, e esse
documento é americano publicado em 2008 pela Secretaria de Saúde Americana, e são
3,5% do PIB mundial, e isso está na ordem de 17 caqueirada trilhões de dólares. E
então, eu não sabia que era um campo muito difícil de atuar.
Mas, enquanto eu estiver vivo eu vou atuar, ou aqui ou lá, em algum lugar eu
vou atuar. E eu acho que alguém deveria surgir para ajudar e eu não quero favor
nenhum, eu não preciso de dinheiro e eu não preciso de promoção, por duas razões, a
minha carreira eu fiz ela muito bem-feita, e ela está aí, e eu estou aposentado, eu não
preciso mais dessa carreira científica, e a segunda é o dinheiro. Vocês sabem, vocês são
a minha fonte de dinheiro e eu recebo do estado de São Paulo como professor da
Universidade de São Paulo, e então eu não rico, mas eu sou bem de vida.
Porque o meu salário vocês conhecem, então eu não preciso de nada disso, e eu
acho que a história é mais ou menos isso.
O SR. – (Ininteligível) quer perguntar. Pode fazer a pergunta?
O SR. GILBERTO – Pode. Sem problemas.
O SR. PRESIDENTE - Então vamos lá, eu queria comunicar também a
presença do deputado Márcio Camargo que faz parte dessa CPI.
O SR. - Sr. Presidente, eu gostaria se pudesse fazer alguma colocação ou
posicionamento também, de forma bem rápida, eu estive de licença da Assembleia
Legislativa e eu estou voltando. Eu voltei na semana passada aqui no primeiro encontro
dessa CPI. Voltei em uma situação meio difícil porque eu fiquei mais de dois meses de
cadeira de rodas por um problema de nervo ciático e hérnia de disco, eu já tive esse
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problema há três anos, mas foi bem diferente. Dessa vez eu fiquei quase dois meses sem
poder deitar na cama. Eu dormia em uma cadeira, debruçado em cima dos travesseiros
em cima da cama.
E, agora, a questão dos dias, viu, professor, chegaram para mim e levaram um
vidrinho com 15 cápsulas. “Isso aqui o fulano tem gota e faz cinco anos que ele toma”,
e eu liguei para ele e falei, “faz cinco anos e eles falam que eu não posso beber quando
eu estou tomando, mas eu bebo assim mesmo, e isso me avalia”, e come toucinho...
O SR. PRESIDENTE - ... Você vai dar para mim esse matéria? Para eu usar na
CPI?
O SR. - Viu, e então, professor Chierice, e aí ele ficou lá em casa e eu falei, “eu
não vou tomar isso daí, eu não sei”, e aí uma parente lá que não vamos falar o nome, ela
ficou sabendo o que eu tinha, e pediu para irmã, “traz para mim”, porque ela estava com
umas dores terríveis, e ela tomou duas cápsulas e falou “nossa, eu sarei”. E aí outra
pessoa que tinha um problema lombar e não dormia de noite, braço formigava tinha
feito já... Como é que chama aquele negócio? Oclusão não. Bloqueio, e durou quase um
mês e depois voltou. E ela falou, “eu vou tomar isso também”, e tomou três
comprimidos e falou “poxa vida”.
E aí uma outra pessoa tomou também, que já temos (ininteligível) na cabeça,
tomou. E eu falei, “eu vou tomar”, aí eu tomei umas oito ou nove cápsulas e eu falei
ontem com o médico. Ele falou, “olha, existe essas coisas sim, mas deve ser um antiinflamatório muito forte, mas não sabemos se ele pode te prejudicar, ter diabetes, isso
ou aquilo, e então não sabemos”, então, antes disso eu fiquei pensando e eu falei, gente,
bem antes, se eu tivesse a posse eu tinha tomado, porque muita gente falou que parou a
dor, que melhorou e eu pensei em tomar, mas, como eu não tenho a fosfo, eu tomei
aquele outro que é clandestino, agora, a fosfo não é clandestina, ela muita gente tomou e
ficou provado que não tem efeito colateral.
E ela não faz mal, e então se eu estou sujeito a resolver a comer pão com
mortadela porque ele... Não, eu vou proibir se ele entender que vai ser bom para ele,
não, então gente, a fosfo nunca prejudicou e fez mal para ninguém, e então essa defesa
que o professor faz é legítima, digna, e essa Casa formou essa CPI e eu confio muito,
inclusive desde o começo eu falei com os membros da CPI, o Roberto Massafera, do
Ricardo Madalena, e eu confio de verdade.
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E, o pedido da CPI foi meu lá atrás, mas não importa, quer dizer, não tem aqui
como professor Gilberto falou, não é ele o herói, não existe isso, existe a vontade de ser
útil e proibir a fosfo, “olha, Tribunal, Brasília, não sei o que, vamos proibir”, mas o
professor falou, isso envolve muito dinheiro, e envolve eu não sei, sinceramente eu não
posso afirmar se esse remédio é milagroso ou não é. Eu não posso, mas por que não
testamos isso daí como tem que ser testado com boa intenção e com vontade de acertar.
Eu perguntei para o meu médico ontem, eu estive nele, e eu falei, “eu quero
fazer aquela cápsula que eu tomei, mandar fazer uma análise disso aí” e ele falou, “disso
daí eu tenho de fazer um boletim de ocorrências porque tem que ter uma suspeita disso
aí” e então ele falou, “veja se o senhor consegue alguém que faça de outra forma para
ver o que tem dentro daquilo, para ver o que se tem nesse meu, não é o caso da fosfo, e
o que ela tem? A fosfoetanolamina sintética, e nunca prejudicou ninguém, e muita gente
fala que foi beneficiada por isso aí”.
Então, Massafera, Madalena e todos os membros, ela tem que ir para a frente
mesmo, e nós temos... Quem sabe ela pode ser o princípio, esse produto aí, de um outro
misturar com um outro, mais alguma molécula e no fim fala, “poxa vida, é o avião do
Santos Dummont, aquela porcaria lá”, e no fim, virou um princípio e o que é hoje. E
então olha, professor Gilberto, desculpe se eu estiquei, mas eu falei, eu estou andando
aqui, eu estou tomando um remédio que eu nem sei o que é, e a fosfo eu sei o que é.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. Mais
algum deputado quer fazer o uso da palavra? O professor está à disposição para
responder as perguntas.
O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente Massafera.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS – PSB – Primeiro para cumprimentar ao Sr. Presidente, e
a todos, cumprimentar ao nosso querido professor Gilberto. Já tivemos a oportunidade
de ouvi-lo, de ler, de se informar e buscar informações e parece não haver realmente um
interesse e eu creio que na estrada tem a situação reta que é a fosfo, não é verdade? Que
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é o caminho. E que na curva há interesses, e foi desde o início, desde toda aquela
movimentação.
E, olha, se não fosse importante não teria chegado aonde chegou que é na união.
Houve lá um reconhecimento e eu acho que isso não é pouco, já é uma vitória. Mas ao
mesmo tempo em que provocaram esperança, logo depois sepultaram ela, e eu acredito
muito nos estudos do professor e eu acredito mais ainda nos depoimentos que eu ouvi
de pessoas doentes que receberam a medicação e para mim é o suficiente. Só isso já
vale a pena estarmos aqui, de termos construído essa CPI.
E, então quero dizer ao professor que seja bem-vindo, o senhor não está sozinho
de forma nenhuma. E nós sabemos de toda uma indústria do câncer que o senhor
colocou e levando parte do PIB mundial, e que muitas vezes é uma indústria criminosa,
e sem acessibilidade onde os mais pobres e mais fracos realmente ficam à míngua e é
sempre um momento de poder aprender. E sempre um momento de poder informar, e
informação é direito do cidadão. E parecia que teríamos quando começaram os estudos
e aí um senhor com mais propriedade e um trabalho de excelência já nos contou que
foram alguns vieses ou alguns desvios nessa estrada e que o senhor não aceitou
realmente caminhar, e por isso, realmente estamos aqui.
Eu só quero me colocar à disposição, Sr. Presidente e desde já dizer que eu
aprovo neste instante todos os requerimentos que o senhor fizer e todas as convocações
que o senhor fizer. Já tem o meu voto pela minha confiança na sua presidência, certo? E
do assunto que estamos tratando nesse instante.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Muito obrigado,
deputado.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a
palavra, o deputado Gileno Gomes.
O SR. GILENO GOMES – PSL - Sr. Presidente, eu queria parabenizar ao
senhor pelo trabalho e a condução da CPI como Presidente, a Madalena e o Rafael, e Ed
Thomas, Cássio Navarro, Márcio Camargo, Cezinha da Madureira que esteve presente
aqui, não faz parte da Comissão, mas é parlamentar, e foi até uma questão importante
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que ele colocou aqui na Comissão porque até para dentro dos trabalhos lá na frente não
ter algum trabalho na condução dos trabalhos dessa CPI.
E, foi importante ele estar questionando isso aí. E falar, Sr. Presidente,
parabenizar ao professor Gilberto pela explanação, uma pessoa que realmente
percebemos que conhecemos profundamente essa questão e ela é muito importante para
a população do nosso país tendo em vista que já tivemos uma audiência pública aqui na
Assembleia Legislativa com várias pessoas presentes do Brasil inteiro com câncer que
tomaram essa pílula e perceberam uma melhora muito importante para essas pessoas
que estiveram aqui. Não foi uma, foram várias, e quando teve essas discussões aqui na
Assembleia Legislativa e muitas pessoas procuraram os deputados e vários, eu citei até
na outra reunião aqui da implantação de constituir a CPI, e até um amigo meu vereador
da cidade de Guarulhos, que esteve aqui várias vezes e que a esposa dele teve câncer,
infelizmente e veio a falecer atrás de apoio para conseguir essa pílula.
E, inclusive na época ele teve até conversando com o Presidente da Casa, no
momento o deputado Capez para ir até São Carlos tentar conseguir essa pílula, porque
as informações que se tinha com várias pessoas que tomam essa pílula e que teve
melhor. Então, é uma questão que nós sabemos que dentro desse trabalho sabemos que
não tem interesse dos grandes laboratórios porque se começarem a produzir em grande
quantidade essa pílula aqui através do governo quem vai perder com isso, sabemos
quem é, os grandes laboratórios porque a medicação para o tratamento do câncer é um
valor absurdo e sabemos que a população muitas vezes não tem condições de comprar
isso aí. E o governo muitas vezes não, que não custeia isso aí pelos valores, muitas
vezes tem alguns tramites que precisam e que ele não consegue bancar essas questões.
Então, eu acho que temos de trabalhar mesmo nessa CPI e fazer um trabalho
com que possamos esclarecer para a população realmente o que aconteceu dentro desse
período que vieram interromper esse estudo e quem sabe hoje já poderia estar atendendo
muito mais pessoas que precisam. E eu queria também registrar a presença do vereador
Ricardo Pinheiro de Assis, o Ricardinho que está presente e presidente da Câmara de
Leme, que também é uma pessoa que defende isso aí e essa causa que eu também acho
que é uma causa justa e o Marcelo Padilha Gomes, assessor parlamentar do deputado
Lobbe Neto, parabenizar aqui a todos os deputados presentes aqui e inclusive ele fez até
uma moção, parabenizando aqui a instalação dessa CPI, parabéns pela presença e todos
presentes, as entidades que defendem essa causa que é muito importante a toda a
assessoria. Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado (ininteligível).
O SR. – Presidente, eu queria pedir licença à Presidência e aos senhores
deputados. Temos quórum e eu tenho pessoas da APAE que vieram para conversar
comigo no gabinete e eu queria solicitar ao relator e ao deputado Madalena essa
dispensa porque o que eu já ouvi é o suficiente e minha opinião já está formada, não é
verdade, e agradecer que é um prestígio estar perto do senhor, viu professor.
O SR. - Muito obrigado.
O SR. - Um grande abraço, quando tiver um tempo venha visitar Presidente
Prudente que é logo ali, uns 600 quilômetros. E como disse o senhor, na ponta do
estado, não, é no começo do estado e ele começa lá em Epitácio, e depois termina aqui
pertinho do Rio de Janeiro, está certo? Obrigado professor pela compreensão.
O SR. - Obrigado. Deputado...
O O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem,
deputado Cássio Navarro.
O SR. CÁSSIO NAVARRO – PMDB - Eu quero cumprimentar ao professor e
Dr. Gilberto, pela presença aqui hoje nessa CPI, mas, Presidente, para mim causou um
pouco de estranheza porque na semana passada nós combinamos que essa sessão seria
apenas para votar a liberação dos trabalhos. E por essa razão que eu não estava aqui no
início, mas assim que eu vi que tínhamos a presença do professor Gilberto e corri para
cá para escuta-lo, professor.
E, embora eu tenho certeza de que muitos companheiros e deputados aqui na
Casa soubessem da presença também estariam aqui e essa sala eu acredito que estaria
lotada. E assim como outros deputados que estão aqui hoje nessa CPI é quase uma
unanimidade, o apoio ao seu trabalho, professor, mas temos que ser bastante coerentes
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aqui Presidente e darmos sequência aos trabalhos no sentido de fortalecer essa discussão
e convidando a partir de semana que vem as pessoas que talvez discordem ou que
mostrem e que tragam essa CPI, as razões de quererem proibir e de ações judiciais,
porque é muito prático para nós aqui entendermos que a indústria farmacêutica é uma
potência econômica e que não quer deixar que as curas ocorram.
E, então é mais fácil ficar dando remédio que não vai curar, mas vai prolongar
apenas a doença e darmos essa justificativa, mas eu acho que isso não é o objetivo dessa
CPI. E por isso, penso eu que o professor terá que voltar em um outro momento para ser
melhor talvez questionado e resolvido aqui pela Casa, até porque sabendo da sua vinda,
as pessoas preparariam perguntas mais específicas, afinal confesso que com as suas
palavras ficamos aqui todos bem atentos, mas o nosso Presidente da CPI, o Massafera
deu uma explicação das funções muito diria que quase brilhantes aqui da semana
passada e explicando até a diferença da fosfoetanolamina.
E, então explicou muito Presidente, e eu acredito que temos essa possibilidade
de transformarmos essa CPI em uma força eu diria para ajudar a impulsionar os
trabalhos já realizados através do professor. É só esse o comentário, Presidente.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Márcio Camargo.
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Eu também gostaria de cumprimentar o
professor Gilberto, o Presidente e os nobres pares, e também concordo com o nobre
deputado Cássio Navarro, não sabíamos hoje, eu sinceramente não sabia que o Dr.
Gilberto estaria aqui e eu até me atrasei na chegada, e da mesma forma eu não sei o
cronograma Presidente, já tem os próximos convidados das próximas reuniões, já temos
ou não?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O plano de
trabalho o senhor recebeu uma cópia?
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Não.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E o Cássio
Navarro, recebeu?
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Bom, e aí vão ter mais convidados e
inclusive da Secretaria da Saúde, é isso?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – A ideia é o
seguinte, o plano de trabalho, e temos 90 dias para essa CPI e prorrogava mais 30 e nós
calculamos, teremos até fevereiro do ano que vem 13 sessões ordinárias podendo
prorrogar mais um mês ou mais quatro, e nessas sessões iremos, o foco dessa CPI do
deputado Rafael Silva, e o foco é exatamente verificar as pesquisas que foram realizadas
e a continuidade delas.
E o foco dela não é discutir a qualidade do produto e do medicamento ainda que
está em fase de certificação e quais são os obstáculos que estão sendo encontrados nas
certificações. Eu fiz esse plano de trabalho e vocês aí, e o primeiro item, vocês podem
vir do índice do histórico e estado da tarde e ao invés de eu ter que me aprofundar no
assunto para fazer esse histórico eu tomei a liberdade de trazer o professor Gilberto para
que ele fizesse essa explicação, mas então toda a pessoa que vier aqui será convidada
por escrito, será publicada onde era oficiado e aqueles que não vierem convidados serão
convocados.
E, esses convites vão seguir um roteiro pré-elaborado e saberemos como foram
feitas as pesquisas, no que elas falharam e aonde o protocolo assinado de Comissão de
Ética Médica junto a ANVISA não foi seguido, mas vamos paulatinamente convidando
as pessoas que venham prestar conta do que fizeram, e o professor Gilberto aqui já se
prontificou aqui a comparecer mais uma vez e desde que ele seja convidado por escrito.
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Está perfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, eu queria
anunciar aqui também que temos a presença da vereadora de Limeira, a Lu Bogo.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Posso fazer as minhas referências e
perguntas?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pode.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Cumprimentar ao professor Gilberto,
por ter à disposição de estar aqui na data de hoje conosco, cumprimentar a todas as
autoridades, pacientes, as pessoas que vieram até nós aqui hoje.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Deputado
Ricardo Madalena, no momento em que eu e o Rafael chegamos na ordem além dos 60
anos e a bexiga exige uma presença de algumas necessidades.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Com certeza.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E, o professor
Gilberto está se retirando para atender as necessidades vitais dele e já deve estar com
uns 70 anos, e então temos que respeitar a biologia masculina.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Sem dúvida. Mas agradecer a presença
do Presidente da Câmara, Ricardinho que é lá de Leme e que está conosco junto com a
vereadora da Limeira e os seus assessores. O Marcelo, assessor do Lobbe Neto, que
aqui está conosco também, e enfim, todas as pessoas que estão participando e
contribuindo conosco de uma forma direta ou indireta para chegarmos em um
denominador comum a respeito da fosfoetanolamina.
E, agora eu vou seguir a sua orientação e eu vou esperar o professor Gilberto,
senão eu vou ficar sem resposta.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu acho que ele
foi bastante cuidadoso na apresentação dele, e eu queria falar que não se trata, a
indústria farmacêutica em si ela desenvolve os seus produtos e mede qualquer produto
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para virar em termos de pesquisa que leva quase dez anos até se certificar, é um prazo
grande e nos Estados Unidos e no Brasil, não é só aqui, e tem um custo elevado em
pesquisa e então é claro que qualquer produto que vira medicamento sempre tem um
custo mais elevado.
E, o que discutimos aqui que esse é um produto que vai se tornar um
medicamento e que é um produto extremamente barato onde se você fizer uma
quimioterapia ou radioterapia, cada sessão você gasta mais cinco mil reais. E você vai
fazer dez sessões, vai gastar 60 mil. Esse produto vocês gastarão mil reais durante seis
meses, e também fica muito claro, vamos fazer as pessoas especializadas que vão falar
disso, e que tanto a quimioterapia como a radioterapia destroem o sistema imunológico
das pessoas, e então o seu organismo não reage mais, e a fosfoetanolamina atua no
sistema imunológico dos seres humanos, fazendo ele combater a doença internamente,
não é uma coisa externa, e se você já fez a quimioterapia a tua chance de melhorar
tomando a fosfo é pequena.
Mesmo assim, muita gente que falamos que são pacientes terminais e pacientes
compassivos, esse paciente cujo o sistema imunológico dele ainda estava intacto, essa
pessoa tomando a fosfoetanolamina entrou em resultado. Então, essa é uma questão
clínica e médica extremamente complexa, e, bom, o professor vai responder as
perguntas do Ricardo Madalena.
O SR. - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. - Se o Madalena me permite, então deixa eu entender primeiro, então nós
não vamos receber aqui ninguém que é contra essa fórmula.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não. Eu acho
que me expressei mal, cabe aos membros da CPI a medida em que eles se instruírem e
você está com liberdade de convidar quem você quiser, convidar, convocar, e os
membros, um procedimento regimental qual é? Que se faz um requerimento para
convidar e se a pessoa não vier convidada, ela será convocada por nós, aprovamos o
requerimento e a pessoa vem.
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O SR. - Mas nesse momento não temos de convocação, e pedido de nenhum
parlamentar aqui.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não, é que hoje
foi somente a aprovação e o nosso plano de trabalho e esse plano para elucidar quais são
as razões de a pesquisa estar paralisada e não estar continuando. E então poderemos e
quem for do seu interesse em convidar a favor ou contra, não tem problema nenhum.
O SR. - Sr. Presidente, eu tenho que despachar um pessoal que está me
aguardando faz tempo no gabinete, e uns encontros que teve aqui na Casa, umas coisas
esquisitas. E eu volto dentro de quatro ou cinco minutos para rolar apenas... E depois
volto aqui.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Vai,
Ricardão.
O SR. - Cumprimentar aos nossos pares, Rafael, Gileno, Márcio, Cássio, V.
Exa. Presidente, e agradecer a presença mais uma vez do professor Gilberto, cientista
que está entre os 100 melhores do nosso país e desprovido de qualquer um dos custos
financeiros como ele acabou de dizer aqui e solicitar algumas perguntas técnicas,
professor, que eu gostaria que como eu sou relator dessa CPI isso com certeza vai
colaborar e somar muito para o nosso relatório que será imparcial, responsável e
transparente. E a respeito dos testes feitos no ICESP, e as reuniões de trabalho que
houve discussão com o senhor e a equipe do senhor de auditores a respeito da dosagem
dos testes a serem dosadas, o que foi exatamente discutido e como foi realizado na
prática?
O SR. GILBERTO - Deputado, essa pergunta é inteligentíssima e tem que ser
feita com raciocínio devagar. E você perguntou se isso foi discutido a quantidade e
como é que foi tudo direitinho, e quanto que deveria ser administrado com a minha
equipe lá que teve, e primeiro, para dar maior liberdade a esse grupo inclusive pela
pessoa determinada até pelo governador para não haver inferência nenhuma e eu resolvi
ficar fora.
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E, como fora? Eu não participar das opiniões e do que deveriam ou não ser feito
e por uma razão simples, estava se tratando de um médico e que dizia que era o
especialista em protocolos clínicos, e, primeira coisa, segundo aqui no protocolo ou no
projeto de protocolo clínico, a primeira coisa a ser realizada é uma coisa chamada
farmocinética, e o que é isso? É você dar um comprimido, e o paciente, e mede no
sangue, na urina, no fígado e no baço. E você acompanha a substância química dentro
do paciente, e essa é a primeira etapa, não foi dito por mim isso.
Foi dito pela equipe médica do ICESP, e nós temos que fazer a primeira coisa a
farmocinética. E a segunda, existia antes uma outra prerrogativa também que era uma
exigência e que é o índice de toxicidade, e eu poderia opinar nisso, e de camarote
porque eu dei essa substância 25 mil, 27 anos, 800 pessoas mais ou menos mensal,
façam os cálculos para vocês verem quantas são.
E, uma centena de pessoas ou milhares, e nenhuma delas morreram
envenenadas. E nem eu, porque antes de fazer eu tomei muito tempo, e por que eu
tomei? Porque eu sempre achei em ciência que o primeiro responsável é o dono da
história e se eu propus, antes de propor eu tenho que ter certeza. E realmente eu tinha,
não tinha ação tóxica nenhuma, e a segunda ela já tinha tido um experimento no
Hospital Amaral de Carvalho, de Jaú e não para o Hospital Amaral de Carvalho, foi
feito com o Dr. Igor Vassiliev, para quem não conheceu ou não conhece.
O Dr. Igor hoje é falecido e foi um dos maiores patologistas que o país teve, ele
era um russo que foi professor de medicina na faculdade de Botucatu e ele quem fez, e
ele tinha até uma brincadeira, ele disse, olha, eu não consegui matar, porque a história
era o seguinte, você dá doses aumentativas para cem ratinhos e quando morressem 50,
você sacrifica os outros 50, e aqueles 50 que foram a óbito antes, você faz a análise do
fígado, do rim, do intestino, tudo nele, para ver os efeitos, o que matou aquele ratinho. E
ele falou, “Gilberto, o que você deu para mim?” e eu falei “não sei”, “os desgraçados
estão todos mortos, não morre um”, um morreu de diarreia, porque comeu a perna do
outro lá.
E eu falei, “isso não é teste clínico”, e ele disse, “não, o que eu estou dizendo
para você é que eu cheguei a DL 50, que equivaleria a um homem de 70 quilos e você
dar sete quilos para o homem, não tem nem estômago tem para isso, ninguém consegue
comer uma substância de sete quilos, esse era o trabalho que ele fez com o rato”.
Ele disse: “não tem DL 50. Não é tóxica em concentração nenhuma”. Muito
bem. Feito isso, iniciou o trabalho (ininteligível). Respondendo ainda a sua pergunta,
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quando vocês foram reunidos, ninguém consultou e nem disse para mim o que ia fazer,
e, porque tem um detalhe, por questões de ética e científicas, eu disse que a substância
falaria etecetera e tal, e eu não posso opinar. Você é outro celetista e vai lá e faz e me
confronta. E é isso que foi feito.
E, agora me desagradou muito porque uma pessoa de confiança do governador
que deveria tratar os consultores todos meus, ou seja, aqueles que nós escolhemos para
acompanhar os dados clínicos e não deu a menor importância, e eles detectaram os
consultores nossos uma centena de não conformidades e não conformidades é aquilo
que a ANVISA fala que está fora dos padrões da ANVISA. E eles detectaram que esses
consultores que eram médicos, psicólogos, várias pessoas com vários títulos.
E detectaram e comunicaram por escrito para o médico responsável e que o
governo do estado colocou, e também o Secretário de Saúde fez o ouvido de louco, e
quando eu conversei com ele na frente do governador era uma seda, era uma pessoa
cordata, uma pessoa que me pareceu íntegra. Não me faça essa pergunta de novo, o que
eu acho, porque a minha opinião é outra, eu conheço um homem de uma estirpe só, ou
você é ou não.
E, então esse tipo de trabalho eu posso te garantir que não foi feito, essa
pergunta sua, lamento te dizer, mas não obedeceu.
O SR. - E o senhor não foi avalista e nem opinou e nem anuiu esse modelo
proposto então pelo ICESP?
O SR. - Não. Por questões de ética eu não poderia fazer, porque eu estava sendo
julgado. E com relação ainda aos testes a equipe de auditores que acompanhou os
trabalhos feita pelo senhor e recomendada pelo senhor, eles foram cerceados de alguma
foram dentro do ICESP, e foram cerceados no trabalho totalmente.
Ao ingressar a sua equipe na fase dois das pesquisas, seus auditores
identificaram alguma coisa inadequada no modelo proposto e que poderia colocar os
testes e, por consequência direta, os pacientes em risco e eu acredito que sim, ok. O que
foi identificado e quais foram as providências que foram tomadas em relação a isso?
Nenhuma.
É praxe em auditorias de qualquer tipo a coleta de material em avaliação e em
amostras, em tempos aleatórios, você pode pegar um exemplo da fosfo.
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O SR. - Eu entendi. Ok.
O SR. - O elemento surpresa, isto é, e a não informação prévia para este
acontecimento e relevante para a eficácia da análise sendo que poderia haver alguma
adulteração e foi feita alguma análise dessas pílulas no decorrer desses seis meses?
O SR. - Nenhuma.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. - Não foi solicitado pela equipe de auditores?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
nobre deputado.
O SR. - Pois não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Queria pedir
desculpas.
O SR. - Pois não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Porque eu
convidei o professor Gilberto para que ele viesse me ajudar no estado da arte e para
dentro do meu plano de trabalho. E eu gostaria de pedir ao meu nobre deputado,
Ricardo Madalena, de que efetuasse um convite formal e protocolado dentro dessa CPI
para que ele comparecesse uma outra data e aí sim para prestar todo esse esclarecimento
que já entram no objetivo dessa CPI.
O SR. - Algum problema nisso, doutor?
O SR. GILBERTO - Não, eu acho que não tem problema nenhum eu prestar
esse esclarecimento para ele e agora depois quando não se tem problema.
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O SR. - Eu gostaria da opinião do Dr. Beneton, procurador renomado desta
Casa, e se podemos continuar e isso fazer parte do relato, o relatório que eu irei
apresentar nessa CPI, e se não for e o senhor estiver disponibilidade de retornar aqui eu
vou arguir o senhor novamente.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. - Só um minutinho, eu estou com a palavra.
O SR. - O senhor parou, eu vou pedir pela ordem.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu estou aguardando a resposta. Pois
não. Pela ordem, Sr. Presidente, eu gostaria de ceder a palavra ao nobre amigo nosso, o
Cezinha da Madureira.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Obrigado, deputado Madalena.
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está cedida a
palavra, deputado Cezinha da Madureira.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Obrigado, primeiro eu gostaria
de fazer uma menção a três nomes, e já como eu havia dito na palavra inicial, que é bom
que nos preparemos, eu não sou médico e nem da área, mas nós fomos eleitos por uma
quantidade de pessoas que nos colocou aqui representando eles.
E, como eu disse, queria tudo bem claro e protocolado e eu já vou inclusive dizer
aqui a V. Exa. que eu vou conversar com alguns companheiros da Comissão de Saúde
para nós trazermos também e fazermos um requerimento a essa CPI e de nós
convidarmos o professor Ildeu de Castro Moreira, que é Presidente na Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, e também o professor Luiz, o Dr. Luiz,
presidente da Academia Brasileira de Ciência do ABC, e também o professor Jorge
Alberto Costa e Silva que é Presidente da Academia Nacional de Medicina.
E, enquanto eu voltava da outra Comissão aqui eu com todo o respeito ouvi o
senhor falar sobre o Dr. David Uip e eu não entendi bem, até porque eu vejo o Dr.
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David como um homem íntegro e eu queria entender mais o que o senhor falou do Dr.
David Uip, porque eu fiquei meio perdido na fala do senhor.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O senhor quer
ouvir? É uma pessoa que combinou uma coisa comigo.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - O Dr. Davi combinou com o
senhor?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O Dr. convidou
com o Dr. Gilberto, já que o senhor prefere, ele combinou determinadas coisas e não
cumpriu.
O SR. - Quais coisas ele combinou?
O SR. - Eu sei que não é oitiva, mas ele citou e eu só queria saber, Excelência...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem, eu
queria convocar o deputado Pedro Tobias também.
O SR. - Eu sei que não é oitiva, mas, como já foram feitas várias perguntas e
entrou fora do assunto que não era o que estava em pauta por V. Exa. então eu gostaria
que isso só ficasse claro porque até que se prove o contrário já está aí em uma segunda
questão, o Dr. David Uip é uma pessoa ilibada, de bem e eu entendi aqui que falar dele
sem ele estar aqui.
O SR. GILBERTO - Não, eu falei para ele e eu não estou falando para o
senhor, eu não estou dizendo para o senhor falar para ele, eu estou dizendo que o que eu
disse eu falei para ele. Ele não cumpriu quando ele levou o meu parceiro para fazer
fosfoetanolamina na universidade, e quando ele foi questionado sobre isso, ele disse que
isso era responsabilidade de outro médico.
E, não pode ser de outro médico, foi ele quem assinou o documento, e pedindo
um empréstimo do parceiro para a Universidade de São Paulo. E na frente do
governador, e o senhor entendeu ou não?
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O SR. - Eu só acho o seguinte, Excelência, o que o senhor acha não interessa, o
senhor perguntou, e eu acho que o senhor tem que respeitar essa Comissão. O senhor
não acha que a função dessa CPI é tentar esclarecer um assunto e não defender o David
Uip ou quem quer que seja.
O SR. – Não. Ninguém está defendendo ninguém aqui, deputado.
TODOS - Quem precisa de defesa (ininteligível)...
O SR. - ... Pela ordem...
TODOS – (ininteligível).
O SR. - Olha, o senhor me desculpe, a sua intervenção e interferência tem um
sentido claro para todo mundo, eu sou cego, mas eu penso e todo mundo pensa. Essa
CPI com muita seriedade, com Madalena e com Massafera, ela busca...
TODOS – (ininteligível).
O SR. - Desculpe, a minha preocupação só é a Bernardete que está aqui lutando
em favor das pessoas com câncer. E olha, eu vou ser sincero...
TODOS – (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, o
objeto hoje era a aprovação do meu plano de trabalho e esse plano foi aprovado e eu
tomei a liberdade de ao invés de eu ter que fazer um resumo do estado da arte de isso
tudo, de convidar o professor Gilberto. Eu gostaria que cada um de vocês convidasse
quem quisesse para trazer nessa Comissão. Temos 90 dias e mais 45 e teremos aí
fevereiro e março do ano que vem, e poderemos com calma, com paciência, então nobre
deputado...
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O SR. - ... Por que não fazemos da forma que o senhor propôs? Trouxe o doutor
aqui, com todo o respeito, para fazer plano de trabalho Está virando uma oitiva e não é
assim.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Perfeito.
O SR. - Tudo tem um propósito. Eu respeito V. Exa., respeito o trabalho do
renomado Dr. Gilberto que está aqui, respeito o trabalho do senhor. Só que não
podemos fazer um trabalho aqui com bandeira branca, só ouvir um lado, temos que
ouvir todos os lados.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. - E tem que ser de uma forma correta.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso aqui, cada
um dos membros nossos poderá e terá a liberdade de convidar quem quiser.
O SR. - E o senhor convidou o doutor hoje aqui para falar dessa pauta, o senhor
não convocou e não está aprovado para ele fazer uma oitiva, não é isso aqui hoje.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado, os membros dessa Comissão autorizaram que o professor Gilberto falasse,
mas, dado ao andamento e ao ambiente, eu gostaria que cada um de vocês protocolasse
os convites de quem quiser e para não ter mais discussão, eu dou por encerrada essa
sessão. Muito obrigado.
***

CPI – FOSFOETANOLAMINA
07.11.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – FOSFOETANOLAMINA
07.11.2017
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Boa tarde a
todos, havendo número regimental eu declaro aberta a segunda reunião... Está faltando?
Cezinha não faz parte. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que
motivam o estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância
fosfoetanolamina, produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos.
Eu solicito ao secretário que faça a leitura da Ata anterior.
O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS – PSB - Presidente Massafera, eu solicito a dispensa da
leitura da Ata, porque já é de conhecimento de todos os deputados, se possível.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É regimental.
Em discussão a Ata. Não há oradores inscritos. Em votação. Quem for favorável
permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Eu registro a presença dos deputados: Ed
Thomas; Ricardo Madalena; Rafael Silva; Gileno Gomes e o Cezinha da Madureira. A
pauta do dia de hoje é a deliberação dos requerimentos apresentados para dar aprovação,
eu acho que todos nós fizemos requerimentos convidando ou convocando pessoas e nós
em regra temos como praxe convidar as pessoas, para que venham depor na CPI ou em
uma Comissão, e, se essas pessoas não comparecem, então nós convocamos.
E, ocorre que algumas dessas pessoas que estão aqui relacionadas, elas estão
sendo convocadas porque elas são membros efetivos da Comissão dentro da CPI, no
ICESP, e elas tem informações que somente sendo convocadas nessa CPI elas poderão
prestar esclarecimentos e então já justifica que essas pessoas que estão sendo
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convocadas são por necessidade até jurídica de que elas aqui vêm. Vamos começar pelo
requerimento, item um, deputado solicitante Cezinha da Madureira, solicita que seja
convidado o Sr. Prof. Ildeu de Castro Moreira, Presidente da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC), para que preste informações relacionadas à
Fosfoetanolamina Sintética.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos na discussão. Em votação. Quem
for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Item número dois, requerimento
do deputado Cezinha de Madureira, solicita que seja convidado o Sr. Prof. Jorge
Alberto Costa e Silva, Presidente da Academia Nacional de Medicina (ANM), para que
preste informações relacionadas à Fosfoetanolamina Sintética.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos na discussão. Em votação. Quem
for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Item número três, requerimento
do deputado Cezinha de Madureira, solicita que seja convidado o Sr. Prof. Luiz
Davidovich, Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), para que preste
informações relacionadas à Fosfoetanolamina Sintética.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos na discussão. Em votação. Quem
for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Eu queria dizer a presença do
nosso deputado Wellington Moura, e o Ed Thomas. Requerimento do deputado Rafael
Silva, que solicita que seja convocado o Dr. Durvanei Augusto Maria, para que preste
esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos na discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está...
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Cezinha da Madureira.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Primeiro eu quero
cumprimentar a V. Exa. e a todos os colegas e companheiros, mas, o senhor falou
convocação?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É, convocação.
Porque como o Prof. Dr. Durvanei Augusto Maria faz parte da auditoria dos serviços
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efetuados junto ao Instituto do Câncer existe um protocolo de confidencialidade, então
ele só poderá vir aqui depor mediante a convocação.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Convocado. Não pode ser
convite.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não pode ser
convite. Então, ele será convocado.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Ok.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado, Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Cumprimentar a todos os pares, e a V.
Exa. e já dizer para o Cezinha da Madureira, nosso querido deputado que os demais
também é o mesmo caso e estão fazendo parte do contexto junto ao ICESP, na auditoria
ou membro já do ICESP, que faz parte da pesquisa da fosfoetanolamina.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, está
esclarecido. Bom, então... Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Quem for
favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Requerimento do deputado Rafael
Silva, solicita que seja convocado o Dr. Roberto Jun Arai, para que preste
esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Eu também esclareço que ele está sendo
convocado porque ele é parte da Comissão de Análise dentro do ICESP.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
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O SR. - Só a título de informação mesmo, eu queria solicitar a Secretaria da
Mesa que nos informasse no regimento qual é o procedimento realmente alegado no
regimento que tem que ser convocado. Porque eu acho que aí após um convite, depois
pode-se elaborar os termos de confidencialidade mediante aos contratos e a tudo aquilo
que for e que a lei permitir que seja, só queria a título de informação mesmo, eu não sei
e queria saber se essa é a prerrogativa do regimento mesmo e se tem que ser dessa
forma, se tem que ser convocado e não inicialmente convidado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É porque no
trabalho dentro dos termos assinado de confidencialidade, eles têm certas respostas que
não podem dar porque estão obrigados a cumprir com o termo, então por precaução,
eles sendo convocados já estarão liberados. Apenas quando convocamos damos um
prazo para que eles venham, e nesse caso, nós vamos mandar a convocação onde eles
estipulam a data que possam vir, então, com essa liberdade faremos isso.
O SR. - Eu só queria saber do regimento, eu até pedi a minha assessoria que
desse uma olhada.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso, há um
requerimento nesses termos, cabe a Comissão aqui aprovar ou não.
O SR. - Certo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Se V. Exa. assim
o quiser, colocaremos em votação o requerimento convocando.
O SR. - Não, eu não gostaria que colocasse em votação, até porque já sabemos o
resultado, mas, previamente penso eu que sabemos o resultado. Era só para entender
mesmo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bom, eu espero
que o esclarecimento que eu tenha dado seja satisfatório.
O SR. - Não, está ótimo, era só para entender.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado.
Então, encerrada a discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está.
(Pausa.) Aprovado. O requerimento do deputado Rafael Silva, que solicita que seja
convocado o Dr. Salvador Claro Neto, para que preste esclarecimentos sobre o tema
objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão.
Em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.
O requerimento do deputado Ricardo Madalena, solicita que seja convocada a
Dra. Bernardete Chioffi e a Dra. Eliane Santana Longo, para que prestem
esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está.
(Pausa.) Aprovado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Este último requerimento, o item oito,
que é de minha autoria, eu acho que é desnecessária a segunda parte, somente a primeira
convocação do professor e cientista Gilberto Chierice, pois o item três, o Cezinha já fez
o convite ao professor Luiz. É só uma observação.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então o senhor
retira...
O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não?
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O SR. – Deputado Madalena, são duas pessoas diferentes, eu acho que poderia
contribuir, não? O que o senhor acha?
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Tudo bem, se não tiver objeção da
parte do Cezinha, por mim tudo bem, pode fazer a leitura na íntegra.
O SR. – É a mesma pessoa, não é?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não.
O SR. – Não, não é a mesma pessoa.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É a mesma
pessoa. No item três é o Prof. Dr. Luiz Davidovich.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Mas aí tem que rejeitar o item
oito só porque está dupla... No caso da...
O SR. RICARDO MADALENA – PR - ... Não, não é o item oito. É o item
nove, deputado Cezinha.
O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Não, aqui é o item oito. Para
mim aqui consta como item oito.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Perdão. Item oito.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só levanta a
seguinte dúvida, nós aprovamos a convocação do Dr. Luiz Davidovich, que é Presidente
da Academia Brasileira de Ciências.
O SR. - Sim, eu gostaria de ouvi-lo e o item três já está...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... No item...
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O SR. - ... Desculpe, eu entendi agora, entendi.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – No teu
requerimento, no item oitavo, o requerimento número nove, seja convocado o Gilberto
Chierice e o novamente o Prof. Luiz Davidovich, então nós não convocaremos
novamente o Prof. Luiz Davidovich em virtude ele já está...
O SR - ... Convocaria o professor Gilberto.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso.
O SR - Põe em discussão então, por favor.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então...
O SR - ... Mas, aí não teria que rejeitar o item e refazer para depois não ter
problemas na frente juridicamente.
O SR - Por mim, sua autoria não tem problema nenhum, precisa consultar a
Mesa.
O SR - Ok.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não, a Mesa
esclarece o seguinte, é o convite para duas pessoas.
O SR - Pode fazer agora formalmente se houver o acordo de todos, Sr.
Presidente, o senhor faz um item agora e todos aprovam.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Apenas a
modificação.
O SR - Havendo o acordo de todos...
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... A modificação
apenas eliminando a convocação novamente.
O SR - Só retificar. Estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Diz o latim
(ininteligível) a bunda não prejudica. Então, fica assim, o requerimento não há pedidos
do deputado Ricardo Madalena, e, solicita que seja convocado o Dr. Gilberto Chierice
para o esclarecimento sobre o tema e objeto da CPI. Em discussão. Não havendo
oradores inscritos, em votação. Permaneçam como se encontram os deputados que
forem favoráveis. (Pausa.) Aprovado.
Senhores deputados, eu agradeço muito, nós vamos paulatinamente convidar
duas pessoas por vez, dependendo do atendimento, e, eu queria fazer uma pergunta a
vocês antes, sobre a questão dos nossos horários, vocês preferem que nós continuemos
fazendo essas reuniões às terças-feiras, às 14 horas e 30 minutos, ou às quartas-feiras, às
14 horas e 30 minutos? Eu submeto...
O SR. - ... Eu voto pela terça.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Gileno, Ricardo?
O SR. - Terça.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael Silva,
qual a opinião? Quarta-feira.
O SR. - Eu não faço parte, do Colégio de Líderes.
O SR. - Eu também não faço parte do Colégio de Líderes.
O SR. - Colégio de Líderes, terça-feira.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É que quartafeira, em geral, todos os Plenários já estão requisitados por Comissões e tudo isso,
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previamente. A não ser que fizéssemos quarta pela manhã, tipo 11 horas, eu preferia
esse horário na terça-feira, darmos sequência ao trabalho na terça-feira às 14 horas e 30
minutos.
O SR. - Sr. Presidente, como é que ficaria o Colégio de Líderes, no caso? Eu
estou dizendo por causa de V. Exa. que é líder também, eu sou líder e eu até pedi a
mudança, e eu vou fazer parte dessa CPI e vai ser o mesmo horário e eu estou achando,
como é que vamos poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Tem um
espaço na quarta-feira?
A SRA. - Às quartas à tarde é mais difícil, mas a gente tenta.
O SR. - O deputado Rafael Silva, terá eu, o senhor, o Gileno, tem quatro líderes
aqui. Cinco líderes, o Ricardo Madalena também.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Estamos
dizendo...
O SR. - ... Poderia ser terça pela manhã, se houver concordância de todos os
pares.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Quarta pela
manhã, tipo 11 horas.
O SR. - Quarta-feira já tem Comissão de Transporte.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Quarta é feriado.
Então, vamos fazer o seguinte, a próxima reunião, na semana que vem, teremos um
feriado, faremos na terça-feira, nesse mesmo horário e depois já mudamos. Está bom?
O SR. - Então, a próxima reunião às 14 horas e 30 minutos.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Às 14 horas e 30
minutos, na terça-feira.
O SR. - Ok, Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, eu
agradeço a presença...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
Rafael.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Nós aprendemos em filosofia que a pergunta
é mais importante que a resposta, a busca da verdade, ela tem que fazer parte da cabeça
do ser humano e através da busca da verdade o ser humano cresce e desenvolve, e nós
temos também na filosofia o ceticismo que é a busca, ele, na realidade não é duvidar de
tudo não, é duvidar buscando uma resposta, a dúvida com o sentido positivo, não é
duvidar apenas no aspecto negativo, será que funciona?
Quer dizer, isso é o positivo, isso aí faz parte inclusive do entendimento das
pessoas quando veem uma criança que pergunta muito, essa criança é inteligente, ou
seja, ela vai desenvolver a inteligência, mais que outra criança que não se interessa.
Apenas para pensarmos, eu falei na semana passada de uma cápsula que eles falam, que
serve para tirar dores, para problemas diversos e aí tem um sobrinho da minha esposa e
o pessoal estava falando dessa coisinha, desse remédio, e ele deu para o sogro dele,
estava com a mão inchada, não podia mexer com os dedos, estava tomando remédio.
E, aí o sogro dele tomou esse remédio de noite, e, no outro dia ligou para ele,
“olha, incrível, a minha mão desinchou e eu estou movimentando os dedos, não sei tem
efeito colateral, eu acho que isso tem que ser buscado, e, inclusive eu quero conseguir
uma cápsula dessa para ver se eu entrego em um instituto em São Paulo para ver se tem
algum efeito colateral que prejudique, porque todo o remédio ou quase todos,
praticamente todos tem efeitos colaterais que prejudicam a saúde.
Porque o remédio já faz mal para o rim, já faz mal para o fígado, faz mal para
isso e para o estômago, e, eu quero saber se aquele remédio também tem esse efeito
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colateral, aliás, buscamos por muito tempo com conversas e pesquisando também os
efeitos colaterais da fosfoetanolamina, e pelo que consta não houve efeito colateral. E
eu quero inclusive fazer um comentário, eu recebi a visita de muita gente ao longo do
tempo, do Madalena também, do Roberto Massafera e dos outros deputados, tínhamos
pessoas, pacientes que tomavam morfina, ela causa problemas terríveis para o corpo,
inclusive prende o intestino e aí o cara passa a ter problemas de hemorroidas e outros
problemas mais que ele não tinha. E aí a pessoa fala, “eu comecei a tomar a fosfo e eu
parei de tomar a morfina, e a minha saúde pelo menos nesse aspecto ficou outra
totalmente diferente”.
Então, essa busca de uma verdade, se não for verdade absoluta, ela é relativa, ela
faz parte do próprio pensamento que leva o ser humano ao crescimento, então, eu quero
realmente que nós possamos entrevistar as pessoas, eu não tenho aquela velha opinião
formada sobre tudo não, igual ao Raul Seixas que falou, “tem coisa bonita”, agora que
foi dito a pouco tempo, não é só ano passado, “prefiro ser uma metamorfose ambulante
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”.
Aliás, Parmênides falava da opinião, falava muito. Platão falava da opinião, eles
não gostavam de opinião, não, eles gostavam da razão e da sua busca, da busca da
verdade. Quando eu vejo uma pessoa, na minha opinião, calma, essa opinião tem algum
lastro, tem alguma pesquisa, em alguma busca, algum desprendimento seu, ou será que
essa sua opinião é uma coisa que criou raiz no seu interior, e é colocada apenas como
um objeto de orgulho e então eu entendo que para buscarmos uma realidade que seja um
benefício para as pessoas que precisam, o orgulho nosso tem que desaparecer e
precisamos realmente adotar a ideia de Platão e de muitos outros pensadores do
passado.
Vamos buscar, vamos questionar, e o Sócrates falava, a pergunta, eu repito o que
eu disse, é mais importante do que a resposta e ele respondia pela maiêutica, que
significa a arte do parto. A mãe dele era parteira e ele fazia nascer de dentro da cabeça
das pessoas a ideia, e nascer é o parto que ele fazia de ideias, então gente, é isso, eu
tenho certeza absoluta de que essa é a proposta dessa CPI, uma proposta que não vai
levar em conta um orgulho pessoal ou uma vontade pessoal.
Ou uma verdade pessoal, mas, sim, a busca, é só isso Sr. Presidente, parabéns a
todos os companheiros por esse trabalho.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu queria
comunicar a presença do deputado Márcio Camargo, e eu queria lembrar ao deputado
Rafael Silva que por ordem do ano 1400, um cientista chamado Copérnico, Nicolau
Copérnico desenvolveu a teoria de que era dominante na época, de que a terra era fixa e
o sol girava em torno da terra, e a teoria que ele falou é a heliocêntrica e que a terra
girava em torno do sol, e foi uma coisa muito discutida e ficou paralisada.
Cem anos depois, Galileu Galilei provou que a terra girava em torno do sol, e, na
época a inquisição, a igreja católica, como estava escrito nos livros conhecidos que era o
sol que girava em torno da terra, ele foi condenado, preso e para ser solto teve que
renunciar os seus conhecimentos e declarar em público que o sol girava em torno da
terra. E, hoje, 500 anos depois sabemos que isso não é verdade. Então, a ciência evolui
lentamente, aos poucos, então, é o que estamos passando.
O SR. - Alexandre Fleming foi zombado, zombaram dele quando a penicilina, o
penicillium é... Meu Deus do céu, começa a fugir da cabeça as coisas.
O SR. - Exatamente.
O SR. - Aquele bichinho que progide, o fungo, o penicillium, fungo, e então ele
entendeu que a colônia matava outras colônias de outros fungos ou bactérias e ele
começou a desenvolver um trabalho sobre o penicillium, aquele fungo e gozaram com a
cara dele, acharam que ele estava ficando louco e no fim, a loucura dele fez com que
milhões de pessoas deixassem de morrer. Então eu acho tudo isso muito importante e,
por isso, eu entendo essa CPI. No ano de 168 Ptolomeu falou que a Terra era o centro,
Nicolau Copérnico em 1453 foi mudar esse pensamento. Graças a Deus, muitas pessoas
querem realmente o progresso e a busca de verdades.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está bom.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
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O SR. - Eu só queria agradecer ao conhecimento adquirido aqui, beber dessa
sabedoria, não é verdade, é fantástico ouvir o Rafael, nosso Presidente, enfim, e, guardo
com simplicidade e que uso em minha profissão diariamente, e, que ouvir é muito mais
importante do que falar, certo? E, que já tivemos aqui uma grande vitória e que é poder
convocar, que é poder chamar essas pessoas, e eu não tive a mesma situação na CPI dos
planos de saúde.
Esvaziada e acabada, e as pessoas sem resposta, o Presidente é o Wellington,
infelizmente. Não conseguimos prosperar e sabemos que todo esse avanço da ciência e
inclusive da fosfo, que eu acredito que só funciona em outras situações, em outras
doenças, é um plano de saúde, não é à toa que todos estão migrando, já batendo quase
que 50% abandonando os seus planos e indo para a rede pública, porque não há dinheiro
para pagar.
E, aqueles que continuam a pagar com muita dificuldade assinaram em letras
pequenas que na hora da descoberta de uma doença mais grave, também descobrem que
não há cobertura para ela de forma nenhuma, então, vivemos um grande engodo. E que
essa CPI, com certeza não irá permitir, não é verdade? Precisamos, como colocou o
Rafael, buscar a verdade, e ouvindo todos os lados, mas, buscar a verdade.
Então, eu quero dizer, Presidente, que eu estou muito orgulhoso de estar aqui
com o senhor, com a sua Presidência e com os deputados que estão aqui, com o Rafael,
com o Wellington, com o Gileno, e também com o Madalena e com outros que poderão
participar e dizer que há muita esperança envolvida nesse trabalho que estamos
realizando e que não temos o direito de decepcionar, porque aqueles que esperavam da
fosfo, estão bastante decepcionados porque não houve um prosseguimento, então,
parabéns Presidente, pelos trabalhos e convocações, estaremos aqui juntos.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só para concluir,
eu queria lembrar que o foco dessa CPI, o objeto dela, até legalmente ela tem um objeto
e ele é exatamente ver as pesquisas que foram realizadas e porque elas não apresentaram
resultados e se cumpriram o protocolo assinado, e, se não cumpriram que sejam refeitas,
é esse o nosso objetivo. E então nada mais havendo a tratar.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.

14

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Parabenizar pelas suas palavras e
cumprimentar ao Rafael Silva pela propositura dessa CPI, e obviamente o nosso
objetivo é ver se os testes seguiram os padrões recomendados pela ANVISA, fase um e
fase dois. E, vamos apurar com responsabilidade, imparcialidade e transparência, agora,
quem cometeu o crime de responsabilidade, terá que pagar por isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a reunião. Obrigado.

CPI – FOSFOETANOLAMINA
14.11.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – FOSFOETANOLAMINA
14.11.2017
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está aberta a
terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
apurar as razões que motivam o estado a não realizar a liberação da substância
fosfoetanolamina, produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Registro a
presença dos senhores deputados: Cássio Navarro; Ricardo Madalena; Rafael Silva;
Gileno Gomes e eu deputado, Roberto Massafera.
Solicito ao secretário da Comissão a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu peço a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Estando todos de
acordo, está dispensada a leitura da Ata, considerada então como aprovada. Primeiro
objeto seria deliberação dos requerimentos apresentados, eu vou dar e fazer a leitura dos
requerimentos apresentados. Requerimento item um, do deputado Ricardo Madalena,
requerimento número dez, solicita que sejam convocados: Dr. Roberto Jun Ara, Dra.
Milena Perez Mak, Dra. Maria Del Pilar Estevez Diz e a Sra. Juliana Guimarães, do
ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, para que prestem esclarecimentos
sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em
votação. Permaneçam como estão quem estiver favorável. (Pausa.) Aprovado.
Item número dois, do deputado Ricardo Madalena, requerimento número 11,
solicita que sejam convocados: Dr. Gidel Soares, farmacêutico responsável, e Sr. Celso
Joaquim Paz, chefe de transporte, ambos da FURP - Fundação para o Remédio Popular
(Guarulhos), para que prestem esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em
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discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Permaneçam como estão quem
estiver favorável. (Pausa.) Aprovado.
Item número três, do deputado Ricardo Madalena, requerimento número 12,
solicita que seja convidado o Sr. Sergio Perussi, da PDT Pharma, para prestar
esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos, em votação. Permaneçam como estão quem estiver favorável. (Pausa.)
Aprovado.
Passaremos agora, hoje, temos como objeto, a oitiva da Dra. Bernardete Cioffi,
convocada para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto dessa CPI, eu solicito a
depoente que tome assento a essa Mesa para iniciarmos a oitiva.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou falar dali, mas, aguenta, só um
segundo. Sr. Presidente, eu gostaria que a Dra. Bernadete, convocada no dia de hoje
fizesse um juramento que eu estou requerendo que ela seja inquerida nos termos legais e
regimentais mediante compromisso de dizer a verdade e somente a verdade, portanto, eu
peço com gentileza que a secretária entregue para a leitura o termo de compromisso ou
juramento.
Dra. Bernadete, faça o favor de ler esse termo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu, Bernardete Cioffi, infra-assinada,
portada do meu RG e do meu CPF, exercendo o cargo de auditora nos testes clínicos do
ICESP fui convocada a comparecer a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, como
testemunha e com o fundamento dos artigos 203 e 218 do código de processo penal, e,
combinados com o parágrafo segundo do art. 13 da Constituição do Estado, e com o art.
3 da Lei Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertida a dizer a
verdade sob pena de incorrer sob o crime previsto no art. 4, inciso segundo, da Lei
Federal 1.579, de 18 de março de 1952, São Paulo, 14 de novembro de 2017.
Bernardete Cioffi.

3

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Posso começar o questionário ou é o senhor
que vai...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Estamos
apenas assinando os termos aprovados da convocação.
O SR. - Ok.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E vamos
começar.
O SR. - Está joia.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então vamos dar
início a nossa oitiva a Dra. Bernadete, a senhora está ciente de que nessa Comissão, e a
senhora deverá prestar todos os esclarecimentos a essa CPI, e o tema fundamental nosso
é no sentido de esclarecermos o motivo que as pesquisas não realizadas para liberação
da substância fosfoetanolamina, produzidas por cientistas do campus da USP de São
Carlos.
E, a senhora foi indicada como um membro da Comissão da auditoria externa,
junto a pesquisa e, ela obedeceu a um protocolo feito pelo ICESP, e, esse protocolo foi
aprovado pelo Comitê de Ética Médico e depois aprovado pela ANVISA dentro dos
seus parâmetros. E, a informação que tivemos é que deveriam ser estudados dez tipos de
tumores, dez tipos de cânceres diferentes, e que cada tipo deveria ter 21 pessoas objeto
de pesquisa naquele modo. E, essas pessoas seriam analisadas em estágio inicial,
intermediário, em estágio chamado compassivo, que é o nome que substitui o terminal,
e, aqueles modelos também chamados de placebos.
Ou seja, que você não daria a substância, daria uma pílula de açúcar ou farinha
para que ela também testasse os efeitos psicológicos, e esse total de pessoas seriam 21
estudadas por módulo. E os relatórios que vimos divulgados pela imprensa e pelo
próprio ICESP, foram relatórios que diziam que foram pesquisados 78 pessoas em torno
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de cinco ou seis modalidades de tumores, e, que não apresentaram nenhum resultado.
Então, a pergunta que eu faço a senhora, e, depois a senhora vai responder aos outros
deputados, mas, a pergunta é a seguinte: “se, o protocolo de pesquisa assinado,
aprovado pelo Conselho de Ética Médico e depois pela ANVISA, se esse protocolo foi
rigidamente cumprido e cientificamente executado”.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, em primeiro lugar eu queria fazer
algumas correções no que diz respeito a dois grupos, um estudando a substância e outro
utilizando o placebo, e o protocolo não foi desenhado nesses moldes, não tínhamos um
grupo de controle, e, um grupo fazendo o uso de placebo. E, o protocolo foi feito
exclusivamente com a fosfoetanolamina. E, segundo, que assim, os pacientes que eram
eleitos para fazerem parte da pesquisa, eles deveriam estar em uma condição chamada
paliativa, e o que é essa condição?
São pacientes que já não dispõe mais de nenhuma alternativa terapêutica de cura
para a medicina convencional, então, pacientes que já foram tratados com todos os
protocolos disponíveis para aquela modalidade de enfermidade, para aquela neoplasia, e
que nenhum dos tratamentos de cura preconizados para aquela neoplasia surtiu efeito, e,
então nós denominamos que esse paciente é paliativo. E, então eram esses os pacientes
que deveriam compor a pesquisa visto que em termos de ética médica se um paciente
ainda tem uma possibilidade de tratamento com algum protocolo convencional, ele não
deve abrir mão desse protocolo para participar de um protocolo experimental.
E, então só para corrigir algumas falas que foram colocadas e que foram
equivocadas. A sua pergunta é se o protocolo que foi desenhado foi cumprido, é isso?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É, só uma
correção, então o protocolo não previu que a senhora iria testar em pacientes nas
diversas etapas, somente os paliativos. Os paliativos chamamos de compassivos,
aqueles que são ditos terminais, é isso?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É, na verdade, o uso compassionado de
medicamentos experimentais é uma deliberação através de da RDC 38 da ANVISA, que
é feita justamente para pacientes paliativos, que não tem outras opções de tratamentos.
E, realmente o protocolo, na verdade, ele foi desenhado dentro dos padrões de ética
médica, e a ética médica manda que se eu tenho alguma possibilidade de tratar algum

5

paciente com resultados de cura em um protocolo já consagrado, eu não devo submeter
esse paciente a um protocolo experimental. E, a própria RDC 38 da ANVISA preconiza
isso, então, os critérios de elegibilidade dos voluntários se baseava principalmente
nisso, que o voluntário não tivesse outro tratamento preconizado para a cura da
medicina convencional, isso é praticado em praticamente todos os testes clínicos.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Desculpa, só
mais um esclarecimento também, já que então o protocolo previu que seriam testadas
pessoas já paliativas ou compassíveis, já que previu isso, há um conhecimento médico
que como a fosfoetanolamina atua no sistema imunológico das pessoas, e, há um
conhecimento de que a quimioterapia e a próprio radioterapia afetam profundamente o
sistema imunológico das pessoas, e sabe-se que a maioria das pessoas que já passou por
esses tratamentos, o seu sistema imunológico não responde.
E, então existe um exame que é feito, chamado de exame de rigidez, e ele no
paciente compassível é testado no sentido de sabermos se ele pelo teste de rigidez
estaria propenso ao seu sistema imunológico responder ao estímulo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu até gostaria que o Dr. Durvanei Maria
que é também é auditor dos testes e vai ser convocado para esse CPI, e eu até gostaria
que o senhor refizesse também na oportunidade essa questão para o Dr. Durvanei,
porque como biomédico e estudioso, e doutor dos principais trabalhos de pesquisa sobre
fosfoetanolamina, ele vai ter muito mais condição técnica de explicar isso, mas, o fato é
que a fosfoetanolamina ela atua na célula independente do sistema imunológico.
E, ocorre que como ela provoca um fenômeno chamado apoptose, que é um
fenômeno de morte natural da célula, e toda vez que uma célula morre o sistema
imunológico trata de limpar o organismo dessa célula que morreu, seja por necrose,
como é o caso da quimioterapia, ou seja, por apoptose como é o caso da
fosfoetanolamina, por vias indiretas ela acaba estimulando o sistema imunológico. E,
ocorre que, na verdade, o que mais observamos não é tanto a necessidade de o sistema
imunológico estar ativo porque se fosse assim, os exames in vitro que são feitos em
células em laboratórios, em lâminas, eles não teriam demonstrado nenhuma efetividade,
o que, hoje realmente constatamos, é que, pacientes tratados com quimioterapia tem
uma redução na vilosidade intestinal que é onde ocorre a absorção de tudo que se
ingere.
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E, vilosidade é um sistema, e micro vilosidades são um sistema que reveste a
parede do nosso intestino e é responsável pela captação dos nutrientes de tudo que é
ingerido, e, como a fosfo foi administrada via oral, em pacientes que já tinham sido
submetidos a pelo menos dois protocolos de quimioterapia, e isso era a base para a
elegibilidade do paciente, a probabilidade desse paciente estar com uma vilosidade
intestinal muito combalida, muito prejudicada, fez com que muito provavelmente não
chegasse a célula tumoral a quantidade necessária de fosfoetanolamina por incapacidade
de o intestino absorver, e isso é um fato.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Eu
passo a palavra agora ao deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cumprimentar a todos os pares, e a
senhora Bernadete, eu gostaria de saber...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem,
deputado, comunicar a presença do deputado Wellington Moura, também membro dessa
Comissão, e do deputado Márcio Camargo também. Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Gostaria primeira pergunta, em saber
se a senhora poderia descrever para essa Comissão como são os trabalhos que os
auditores dos testes clínicos do ICESP, com relação a fosfoetanolamina, desenvolvem e
como foram desenvolvidos esses testes.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, uma coisa é o que é o trabalho de
uma auditora, e outra coisa é o trabalho que nós desenvolvemos dentro do ICESP, eu
diria que a única coisa que eles têm em comum é o título. Porque realmente não tivemos
nenhuma oportunidade de exercer a nossa função como deveria ser feito.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Não foi exercida a função de
auditores, que é isso que vocês estavam lá para exercer essa função.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Veja, o trabalho de auditoria, deputado...
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O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Pois não.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Ele consiste em identificar o que é um
padrão, e, como um trabalho está sendo desenvolvido em relação a esse padrão, e, é o
que se chama de conformidade, o trabalho está conforme o padrão e não conformidade,
ele não está conforme esse padrão. E, o trabalho do auditor é identificar as não
conformidades, aponta-las para que elas sejam sanadas.
E, uma vez que as nossas não conformidades identificadas nunca foram sanadas,
eu entendo nosso papel foi absolutamente...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Inócuo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Totalmente.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês foram cerceados de algum tipo
de questionamento que fizeram durante os testes e não obtiveram respostas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Inúmeras vezes. Basicamente, não tivemos
resposta de nenhuma das nossas solicitações e nenhuma das não conformidades que
apontamos foram sanadas.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês tinham algum tipo de
ferramenta de trabalho ou dispunham disso para desenvolverem as suas tarefas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Veja, o ICESP trabalha com um sistema
informatizado de prontuário médico chamado Tasy, e nós recebemos um treinamento
para operar esse sistema, e recebemos um login e uma senha, e esse acesso fica restrito
em uma sala onde uma vez por semana, às vezes, uma vez a cada 15 dias, isso variou no
decorrer de todo o período, e, nós tínhamos acesso a um ou dois terminais de
computadores para monitorarmos em torno de 85 e não 72, como foi divulgado, em
torno de 85 pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês tinham acesso aos pacientes?
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A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, nós tínhamos acesso apenas ao
prontuário eletrônico e ao prontuário do papel. Não tínhamos acesso nenhum aos
pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mesmo a equipe de auditores
nomeadas pelo professor Gilberto, que, em sua composição tinham médicos e eles não
tinham acesso?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, o nosso grupo é composto e era
composto no início...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Por quantas pessoas e poderia
nominar a profissão?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O nosso grupo era composto no início por
nove pessoas, e hoje são oito, porque uma de nossas auditoras, a Dra. Ester faleceu, e,
então em nosso grupo tem biomédicos, médicos, psicólogos...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Pesquisadores.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, o Dr. Durvanei Maria é um
pesquisador de longa história, do Instituto Butantã. E, nós temos oncologistas, temos
médicos e clínicos gerais, tem endocrinologistas, temos médicos de várias formações, e,
independente de tudo isso, não tínhamos nenhuma das nossas solicitações em uma
primeira reunião de trabalho, e, na verdade, a primeira de todas que foi quando o grupo
de auditoria ingressou e que já ingressou tardiamente, e não sei se todos têm
conhecimento, a fase um da pesquisa transcorreu totalmente sem ser auditada, o que
pela lei não é permitido.
E, a própria elaboração do protocolo não foi auditada, e o professor Gilberto na
condição da pessoa que autorizou o uso da patente para a pesquisa e não foi consultado
na elaboração do protocolo e ele não anuiu ao protocolo e ele não foi sequer consultado
se ele concordava ou não com os termos do protocolo, e, ele tem diversas falhas de
dados, por exemplo, na plataforma Brasil, e, que é a plataforma onde as pesquisas são
registradas e ficam acessíveis para o mundo inteiro.
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Em todos os países do mundo onde são realizadas pesquisas científicas, e existe
uma plataforma onde essas pesquisas são publicadas para que todos os pesquisadores do
mundo tenham acesso, e então no Brasil existe uma plataforma chamada de plataforma
Brasil onde essas pesquisas são registradas, e, existe um registro que as cortes, ou seja,
os grupos de pacientes que compunham os diversos tipos de tumores, seriam compostos
por 25 pacientes.
E, já no protocolo temos essa informação de 21, e, no final tivemos cortes que
não chegaram a ter nem dois pacientes, cortes com um único paciente. E então essas
discrepâncias todas quando o senhor me pergunta se o protocolo foi cumprido, não, ele
não foi cumprido, há uma série de discrepâncias que me impedem de informar que esse
protocolo foi cumprido.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A senhora sabe que a senhora está sob
juramento.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, eu sei.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E, é muito temerário o que a senhora
está dizendo e revelando aqui para nós.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, eu não tenho como apresentar essa
Comissão documentos, uma vez que eu fui obrigada a assinar um termo de
confidencialidade, e nesse termo eu não tenho a autorização de apresentar os
documentos que compõem o binder. E, o que é o binder dentro de uma pesquisa? É o
conceito realmente de uma brochura, de um encadernamento, é uma pasta ou conjunto
de pastas onde todos os documentos da pesquisa ficam arquivados.
E, como auditora eu tinha acesso para consultar o binder, mas, eu não tinha
autorização para reproduzir, copiar, ou, tirar cópias, de qualquer um dos documentos do
binder, e, hoje eu estou aqui no momento narrando apenas fatos públicos.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só um segundo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado.
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O SR. - Eu gostaria que a CPI requeresse e confiabilidade mútua e, esse binder,
para comprovarmos o que está sendo dito. Se eles não fornecerem é porque temem a
realidade dos fatos.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Aliás...
O SR. - ... Desculpa, pode continuar, por favor.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu gostaria de registrar que a própria
Constituição do binder é ela temerosa, uma vez que ela não é uma brochura, ou seja, os
documentos são encartados em envelopes plásticos dentro de uma pasta com um gancho
e que isso ocorria de fato, cada dia o binder tinha um tamanho ou uma composição, cada
dia ele tinha uma quantidade de documentos, e há documentos que ingressaram no
binder nos últimos meses que já deveriam estar lá atrás, e documentos que sumiram do
binder.
Gravações de nossas reuniões que estavam no binder e não estão mais. Enfim, a
própria composição do binder que deveria ser uma brochura não passível de
manipulação e não foi feita dessa forma. Mas, é fato e isso que eu estou revelando aqui
não é nenhuma informação sigilosa. Ainda que pelo fato do Dr. Paulo Hoff também
estar comprometido com o mesmo termo de confidencialidade, e ter vindo a público
trazer informações que só ao final da pesquisa poderiam ter sido divulgadas, e, eu me
valho das próprias informações que ele trouxe a público, para também comentar nessa
CPI.
Uma vez que ele trouxe a público e não são mais sigilosas e nem confidenciais.
O SR. - Foram identificadas irregularidades nas auditorias feitas por vocês?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, a quantidade de não conformidades é
grande, tivemos muitos problemas, primeiro o próprio ingresso dos auditores na fase
dois sem nenhuma participação na elaboração do protocolo e nem tão pouco na fase um.
E, no ingresso da fase dois, de imediato, aliás, antes de assinar o termo de
confidencialidade não tivemos sequer acesso ao protocolo. Só a partir da assinatura do
termo de confidencialidade e do treinamento que tivemos no Tazy, que é o sistema de
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prontuário eletrônico, é que tivemos acesso ao binder e a própria leitura dos documentos
do protocolo.
O SR. - Isso não era fornecido a vocês em tempo real das reuniões de trabalho?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, na verdade, foi uma sequência, fomos
convocados, houve uma primeira reunião e nela eu não estava presente porque não
estava no Brasil. Mas, na segunda reunião onde houve a assinatura do termo de
confidencialidade a partir de então que passamos a ter datas regulares para auditar, e,
passamos a ter acesso primeiro as informações do binder. Foi a partir desse momento
que tivemos acesso ao protocolo como um todo.
E, a primeira coisa que identificamos foi um erro importante na forma de
administrar a substância e apontamos isso e, aliás, solicitamos uma reunião com o Dr.
Paulo Wolf, a equipe do doutor solicitou essa reunião para apontar esse erro. E, existia
uma prescrição não justificada, e, ao nosso ver bastante equivocada, e, de que a fosfo
teria o protocolo teria uma dose de ataque, como o Dr. Paulo se refere na última
publicação que saiu no Medscape, e, um congresso de oncologia que houve no Rio, e,
essa dose de ataque consistia de um grama e meio de fosfoetanolamina ministrado em
uma única tomada com água, preferencialmente segundo ele após as refeições.
E depois de 21 dias, eu não tenho certeza se são 21 ou 28 nessa fase de ataque.
O SR. -Ataque do que... Que tipo de ataque?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É convencional quando se usa
quimioterápicos, que, a primeira sessão tem uma dosagem mais forte, e, isso é chamado
de dose de ataque, ou seja, é um termo científico que se diz assim, “vamos entrar com
uma dose mais pesada e depois baixa essa dosagem”, isso é chamado de dose de ataque.
E, então foi convencionado isso e não sabemos de onde isso foi tirado, e, depois passava
a um grama, que seria o equivalente a duas cápsulas em uma única tomada.
E, imediatamente informamos que isso estava comprometendo o resultado uma
vez que segundo o próprio professor Gilberto já depois em uma sessão anterior nessa
CPI, essa substância ela não está passando pela primeira vez em um teste clínico, é fato
que um teste clínico do Hospital Amaral Carvalho não está documentado, mas, ele
existiu e na ocasião quando os médicos do Amaral Carvalho foram estabelecer com que
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dose eles iriam fazer a pesquisa, foi feito um estudo de como a fosfo metabolizada no
organismo e se constatou de que ela precisa do ácido graxo, que é uma gordura que o
nosso corpo que está presente no sangue, ela precisa do ácido graxo para ser
metabolizada e distribuída para as células. E, ora, o ácido graxo ele é uma quantidade
constante no sangue e ele é renovado a cada ingestão de alimentos, então a primeira
coisa que identificamos é que uma única tomada no dia haveria uma composição
daquela dose com o ácido graxo disponível no sangue e naquele momento, e, o resto
que não se combinasse com o ácido graxo por falta de ácido graxo mais disponível seria
desprezado, ou seja, como se o paciente estivesse tomando meio grama, está tomando
um grama, mas, é como se estivesse tomando meio grama.
E, na segunda fase da metabolização, ou seja, oito horas depois, deveria haver
uma dose de meio grama, coisa que não aconteceu. Então, ele estava tomando um
grama e desprezando meio, e, quando deveria tomar segundo meio grama para compor
novamente a composição com ácido graxo disponível no sangue, esse meio grama não
iria ser ingerido. E, então explicamos isso, e, isso não é uma novidade, e, isso
amplamente divulgado em todos os trabalhos científicos publicados e, inclusive,
recentemente o Dr. Artur que é um orientador, orientando do Dr. Durvanei, graduou-se
doutor pela Universidade de São Paulo, em farmácia justamente com um trabalho de
fosfoetanolamina não encapsulada onde ele demonstra essa atividade, inclusive o nano
encapsulamento aumenta a permanência da fosfo no organismo e promove uma
liberação lenta, ou seja, isso só poderia ser possível se tivéssemos tratando os pacientes
com fosfoetanolamina nano encapsulada, coisa que não aconteceu.
Então, imediatamente nós informamos ao Dr. Paulo que isso iria prejudicar o
resultado da pesquisa. E na ocasião ele disse que não iria jogar fora tudo que ele já havia
feito naquele momento, e, que ele iria permanecer assim, e, que depois se fosse
necessário poderíamos rever isso. E, começamos a questionar a partir desse momento o
que era o nosso trabalho, porque se estamos lá como auditores, e, encontramos uma não
conformidade grave, e que pode efetivamente comprometer o resultado da pesquisa, e,
esses fatos eles são amplamente documentados, temos um trabalho que foi feito pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, junto com o Ministério da Saúde, e, onde
fica demonstrado basicamente o que?
Que a fosfoetanolamina ela é dose dependente. E, o que significa ser um
medicamento que é dose dependente, na dose certa ele faz efeito, uma dose inferior e
que ele não faz efeito, ele é dependente da dose, e, ele só funciona se forem tomados na
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dose certa. E, o trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da
Saúde demonstrou que em um trabalho no CIEnP, em Santa Catarina, onde os ratinhos
foram ministrados com uma dose inferior e, que, não foi identificada a atividade
antitumoral, mas, que na dose correta ela apresentou uma atividade antitumoral
importante, então isso já está comprovado, ela é dose dependente, já existem trabalhos
científicos publicados oficialmente pelo Ministério da Saúde demonstrando isso, e,
identificamos uma não conformidade grave e nada foi feito a respeito disso.
E, não obstante disso, está presente o professor Cafarelli, que é uma pessoa que
milita muito pelos trabalhos científicos da fosfo, e, ele obteve uma entrevista com o Dr.
Davi Uip, o secretário da saúde, e, na ocasião ele e a esposa dele, ele chamou a mim e
ao Dr. Guilherme Rossini, que também é auditor, para irmos a essa reunião e relatamos
esse fato para o Dr. Davi Uip, e, ele na ocasião corroborou as palavras do Dr. Paulo
Wolf, que ele não iria perder o que foi feito e que a pesquisa ia continuar dessa forma de
qualquer maneira.
Então, a partir do momento...
O SR. - ... Dá licença, uma questão eu acho que é importante, pelo menos... Nós
recebemos aquele material, quer dizer, distribui para os membros dessa Comissão um
ofício do Dr. Paulo Hoff ao professor Gilberto Chierice, com data do dia 04 de abril,
pedindo e consultando sobre a dosagem correta que deveria ser utilizada nos testes. E,
no dia 11 de abril, o professor Gilberto respondeu que no protocolo estava previsto que
os pacientes deveriam ser submetidos aquele teste chamado de farmacocinética, ou seja,
através do teste de farmacocinética você iria determinar a dosagem correta a ser
aplicada, conforme a senhora estava explicando aqui.
E, a pergunta é a seguinte, foram realizados testes de farmacocinética?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Essa questão é muito importante deputado,
eu queria esclarecer algumas coisas, existe em uma pesquisa científica uma coerência
metodológica e eu não posso começar adotando um critério e terminar adotando outro,
eu tenho que adotar um único critério no início e transcorrer com a minha pesquisa até o
final, ou eu mudo o meu critério e eu volto para o princípio e faço de novo o meu
critério até o final.
Essa coerência metodológica foi muito fluída nesse protocolo, e, a primeira
questão é que na fase um, que foi uma fase segundo o Dr. Paulo Hoff e a própria Dra.
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Milena que deu a entrevista recentemente, essa fase um foi praticamente uma fase
protocolar, visto que a substância já estava em uso há muito tempo por muitas pessoas,
e, que se sabia da não toxicidade, mas, mesmo assim foi feito uma fase um, e nessa fase
um, onde participaram dez pacientes, foi coletado material para a realização de um
exame que é obrigatório para qualquer medicamento, qualquer substância candidata a
medicamentos, e, nenhuma no mundo, nenhuma substância vira remédio, vira
medicamento sem uma análise chamada de farmacocinética.
Na verdade, são dois processos diferentes, é uma análise chamada de
farmacocinética, e, na verdade, vem fármacos de químicas, de substâncias, e, cinética,
de movimento. E, na realidade, é a verificação de como essa droga se comporta dentro
do organismo, uma vez ingressado, seja por via oral ou via intramuscular, via venosa,
por qualquer que seja o método de administração. E, sem farmacocinética nada vira
remédio no mundo inteiro.
Esse é um protocolo universal, e, o próprio Dr. Paulo Hoff quando esteve nesta
Casa quando foi o lançamento da Comissão Parlamentar de Combate ao Câncer, ele foi
convidado e o deputado Madalena arguiu,o Dr. Paulo Hoff sobre a questão da dose que
foi utilizada nos pacientes na pesquisa da FEA no ICESP, e, ele próprio informou que
essa dose só poderia ser definida com confiabilidade a partir do exame de
farmacocinética, e, nesses dez pacientes que fizeram parte da fase um, foi coletado um
material que está armazenado no biobanco do ICESP, fezes, urinas e sangue, e, desses
pacientes justamente para a elaboração desse exame.
O SR. - Dra. Bernadete, só um segundinho, para não perder o raciocínio, isso foi
discutido em auditoria? Que ele iria tomar uma decisão de dar três drágeas, cápsulas, ao
mesmo tempo e houve discussão em não fazer a farmacocinética?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não houve discussão.
O SR. - Nenhuma?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, nenhuma. Quando nós ingressamos...
O SR. - ... E quem tomou essa decisão de administrar três drágeas ao mesmo
tempo?
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A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu não sei responder isso para o senhor,
porque quando...
O SR. - ... Isso não passou pelo crivo da auditoria?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, quando nós ingressamos na pesquisa,
a fase um já estava completamente terminada, e, os pacientes já tinham feito o uso da
prescrição conforme desenhado no protocolo.
O SR. - Desenhado por quem esse protocolo?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Esse protocolo ele foi desenhado pelo
grupo de pesquisa do ICESP, sob responsabilidade da Dra. Milena, e, o responsável pela
pesquisa, o Dr. Paulo Wolf.
O SR. - Ok.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não há no protocolo nenhuma justificativa
da dose.
O SR. - Não existe isso no protocolo?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não existe.
O SR. - Então a decisão foi única e exclusiva da Comissão do ICESP,
provavelmente a Comissão que decidiu...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Olha, eu assisti uma entrevista do Dr.
Paulo Hoff, e, onde aliás foi até uma entrevista que ele deu logo no início da pesquisa,
se eu não me engano até com o Dr. Geraldo Alckmin junto e o Dr. Davi Uip, e, ele
afirma o seguinte, que, o objetivo da pesquisa era avaliar se aquilo que a população já
estava fazendo uso de maneira informal era ou não efetivo.
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E com base nisso, que ele se utilizou do que a população em geral já estava
fazendo o uso...
O SR. - ... Tá, mas o que a população faz o uso informal, seria após o café da
manhã, almoço e janta. E, ele administrou às 10 da manhã as três de uma vez só.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Pois é, eu não sei de onde ele tirou essa
prescrição informal. E, eu nem sei em que ponto isso valida uma pesquisa científica.
O SR. -Os auditores...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Eu nunca ouvi falar em pesquisa
científica baseada em uso informal.
O SR. -Os auditores não tinham conhecimento dessa administração.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, nós tomamos conhecimento quando
tivemos acesso ao binder.
O SR. -E, vocês não foram chamados para participar da primeira fase?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não...
O SR. - ... Nem ofício e nem nada?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Nada.
O SR. - Eu gostaria de voltar um pouquinho, porque eu perdi o timing para a
senhora me responder, os pacientes foram orientados através de uma cartilha ou
gravação, na questão alimentar, houve recomendação pela equipe do ICESP a respeito
de ingerir alimentos do ácido graxo?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, deputado, eu vou aproveitar essa sua
pergunta para fazer até um desabafo aqui, quando nós identificamos esse erro
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fundamental, a nossa maior preocupação era salvar o que pudéssemos da pesquisa. E,
nós comentamos isso em uma reunião com o Dr. Paulo, aliás, nessa reunião estavam
presentes não só apenas o Dr. Paulo como também a Dra. Milena, e, os demais
membros da equipe de pesquisadores do ICESP, e, nós dissemos justamente isso, da
necessidade da ingestão de ácidos graxos essenciais. E, só para esclarecer, ácidos graxos
essenciais são gorduras que o nosso corpo não fabrica por ele próprio. O nosso corpo é
um grande laboratório como sabemos, capaz de produzir inúmeras substâncias, porém,
algumas ele não é capaz de produzir e, no entanto, ele precisa para um bom
funcionamento.
E, os ácidos graxos essenciais, e não qualquer ácido graxo, ou seja, não qualquer
gordura, mas, as gorduras essenciais são chamadas de ácidos graxos essenciais. E não
podem ser produzidas pelo nosso próprio organismo, e, o organismo precisa dessas
gorduras, mas, ele só consegue obtê-las se ingerirmos essas gorduras. E, a fosfo precisa
de ácidos graxos essenciais para fazer o trabalho dela dentro do organismo.
O SR. - E isso não foi administrado aos pacientes, aos 72 pacientes?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Quando pedimos ao Dr. Paulo que fosse
orientado o paciente e que ele fizesse ingestão com ômega 3, ou com vitamina E, com
produtos ricos em ácidos graxos essenciais, ele me disse o seguinte, “Bernadete, você
tem que entender uma coisa, essa pesquisa ela é regida por legislação e por ela, tudo que
eu digo ao paciente que ele precisa fazer por conta da pesquisa, eu sou obrigada a
fornecer. E, ele ainda usou essa explicação e termo, e se eu disser que o paciente precisa
ingerir a fosfo com bombom sonho de valsa, sem nenhuma propaganda da marca, mas,
ele quis dizer uma coisa tão simples assim, eu sou obrigado a fornecer esse bombom
sonho de valsa.
E, eu não tenho verba para isso, e, aliás...
O SR. - Perdão...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Desculpe, deputado, com todo o respeito
que eu tenho a essa Casa, eu gostaria que essa CPI não só investigasse o porquê a
pesquisa não surtiu o efeito que deveria surtir, mas, investigasse também porque eu li no
site da Alesp um pronunciamento do deputado Pedro Tobias, e, eu acredito que uma
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pessoa, um deputado estadual não seria leviano de afirmar uma coisa dessa se não
tivesse muita certeza do que está falando, e, ele afirma que foram gastos 40 milhões
nessa pesquisa.
E, eu pergunto, onde? E eu solicito a essa Casa, que investigue e responda onde
foram gastos os 40 milhões, se não tínhamos verba sequer para orientar o paciente para
fazer o consumo de ômega 3, de um ácido graxo, de nada... Nós pedimos quando isso
foi... Isso foi um banho de água fria nos auditores, pedimos então que nós fosse
permitido elaborar uma cartilha, um folderzinho, alguma coisa, um material bem
autoexplicativo orientando a nutrição desse paciente, porque é possível obter graxos
essenciais na alimentação cotidiana, e, através de uma vitamina de abacate, através do
consumo de nozes, avelãs, castanhas, enfim.
Alimentos que são ricos em ácidos graxos, e, o Dr. Paulo Hoff e me disse que eu
ficasse tranquila porque todos os pacientes oncológicos do ICESP são sistematicamente
atendidos por consultas nutricionais, e, são orientados acerca do que deve ser
consumido.
O SR. - E, eles foram orientados para consumir?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – No decorrer das autorias eu avaliei nos
prontuários do paciente, que ele tinha passado pela consulta nutricional, e, que ele foi
orientado a ingerir tudo menos os ácidos graxos essenciais. E, eu narrei isso...
O SR. - ... A senhora poderia repetir, por favor? A frase que acabou de dizer.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Depois que o Dr. Paulo Hoff se
comprometeu que as consultas nutricionais tivessem como conteúdo orientar o paciente
a ingestão de ácidos graxos essenciais, eu verifiquei nos prontuários que os pacientes
passavam pela consulta nutricional e que não eram orientados a consumir ácidos graxos
essenciais.
E, eu enviei um e-mail para o Dr. Roberto Jun dizendo, “olha, Dr. Roberto, isso
foi discutido em reunião, foi decidido que seria feita a orientação nutricional correta e,
no entanto, os pacientes não estão sendo orientados em que tipo de alimentos estão
consumindo ácidos graxos essenciais”.

19

O SR. - E isso era consenso em reunião dos auditores que chegou nesse acordo
que você falou que foi discutido em reunião?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Isso foi feito...
O SR. - ... Em mais pessoas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, essa reunião...
O SR. - ... Ia ser administrado o ácido graxo, assim que tomasse a fosfo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, ia ser orientado ao paciente, e, uma
vez que o ICESP não tinha verba porque 40 milhões não foi suficiente para fornecer...
O SR. - ... Isso é lamentável, o que estamos ouvindo aqui.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É, não tinha verba. E, eu queria saber onde
foram gastos os 40 milhões, porque, na verdade, nós, auditores não tínhamos nem
direito a estacionar o carro no estacionamento do ICESP. E eu gostaria de levantar o
seguinte, eu, durante os trabalhos, eu passei por um protocolo de uma quimioterapia, eu
não sei se todos sabem, mas eu também sou paciente oncológica e luto não contra um
tipo de câncer, mas, contra dois, eu tenho câncer de mama metastático e câncer de
pâncreas, e não é metástase de pâncreas, são dois tumores distintos.
E durante o trabalho de auditoria eu passei por um protocolo chamado Folfirinox
que me obrigava a fazer a infusão por oito horas no hospital, e, depois permanecer por
mais 46 horas por uma bomba de infusão que ela liberava a droga por 46 horas. Eu
ficava com aquela bombinha pendurada por 46 horas. E, nem por isso eu faltei em
nenhum dos dias de auditoria. E, nesses dias eu era obrigada a me locomover de Uber,
porque eu não podia ir com o meu carro, porque se eu tivesse que ir com o meu carro,
eu teria que estacionar em um local onde eu tinha que passar por dentro de toda a
estação do metrô, clínicas, e, ali eu estaria exposta, o protocolo que faz uma
imunossupressão violenta, eu tive que trabalhar com máscara.
Então, eu estaria exposta a um ambiente altamente agressivo para um paciente
que está imunossuprimido, e, nem assim as poucas vezes que eu estacionei o meu carro
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lá eu tive problemas e fui inclusive advertida de que o estacionamento era pacientes que
estavam fazendo tratamento no ICESP, e, então não tivemos sequer, não é nem isenção
do pagamento do estacionamento, e nem pagando. E, o manual que diz o papel do
auditor fala inclusive em uma política de cargos e salários, e, fizemos o nosso trabalho
sem nenhuma remuneração, nenhum lanche recebemos, nunca.
E, em momento algum acho que o que tomamos, foi que nas reuniões onde o Dr.
Paulo Hoff tinha café. Foi o máximo de cortesia que recebemos.
O SR. - Sra. Bernadete, essas reuniões de trabalho dos auditores junto com a
equipe do ICESP, elas eram gravadas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim, as reuniões com o Dr. Paulo e com o
Dr. Jun, o nosso trabalho que era entrar na sala de pesquisa e sentar no terminal,
começar a avaliar prontuários e documentos...
O SR. - ... Eram gravadas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, isso não era gravado, mas, as
reuniões eram todas gravadas.
O SR. - Sr. Presidente, eu requeiro todas essas gravações, o senhor faça um
ofício ao ICESP, e requerendo todas essas gravações.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu queria só pedir licença deputado
Madalena...
O SR. - ... Pois não...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Para concluir a resposta a respeito das
orientações nutricionais, mas, é que recentemente depois que foi anunciado que haveria
uma auditoria aqui nessa Casa a respeito do protocolo do FEA, eu estava avaliando o
prontuário de um dos pacientes, e eu me deparei com uma anotação em uma consulta
nutricional estarrecedora. A nutricionista grafou, eu peço até permissão para ler as
palavras que estão no prontuário. “Reitero que o paciente em todas as consultas/visitas,
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realizadas para o protocolo FEA foi orientados por mim e pela Dra. Milena, médica do
paciente, quanto a importância de aumentar a ingestão de ácidos graxos essenciais, para
a melhor absorção da droga, como, por exemplo, aumentar a ingestão de margarina no
pão”.
Eu queria aqui fazer uma denúncia, margarina não é ácido graxo essencial, ela é
gordura vegetal hidrogenada, mais conhecida como gordura trans, proibida na grande
maioria dos países de ser utilizada na produção de qualquer alimento industrializado, e,
eu queria fazer chegar às mãos do deputado da ANVISA, demonstrando que gordura
trans é prejudicial à saúde, e, que não deve ser consumida por ninguém.
O SR. - A senhora poderia me responder quem é que recomendou isso?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Segundo...
O SR. - ... Nome completo. Está sendo gravada essa sessão.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Cintia Martins da Silva, nutricionista que
fez a recomendação, e, ela cita que ela orientou, assim como a Dra. Milena, médica do
paciente.
O SR. - Dra. Milena então seria cúmplice da Cintia.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Segundo ela, a orientação foi feita por
ambas.
O SR. - Ok.
O SR. - Pela ordem.
O SR. - As duas são funcionárias do ICESP?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Sim.
O SR. - Pois não.
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A SRA. BERNARDETE CIOFFI – São funcionárias do ICESP.
O SR. - Ok.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só para consultar, a Dra. Milena já foi
convocada?
O SR. - Sim.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Já foi convocada,
mas ainda não...
O SR. - ... Posteriormente virá.
O SR. - Temos uma sequência de escalação.
O SR. - Que nós pudéssemos falar vários temas em outros temas relacionados
até ao que a doutora está citando, na questão das três doses, muitas coisas estão sendo
citadas sobre a doutora.
O SR. - Sim, dando continuidade, eu estou no término e acho que os pares
também querem abrir pergunta.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só me permita
uma coisa, o esclarecimento desse assunto, apenas para ficar gravado. Quais alimentos,
nós temos os ácidos graxos que são disponíveis e que a pessoa seria orientada para
comer?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Nozes, castanhas em geral, amêndoas,
avelãs, os peixes são ricos em ômegas, todos os alimentos ricos em ômega três, que, é
um ácido graxo essencial, ou seja, o nosso organismo precisa dela, no entanto, ele só
tem acesso ser for ingerido, ele não consegue produzir, o que não é o caso de outros
ácidos graxos que precisamos necessariamente, a gordura, e, o organismo pega qualquer
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nutriente e transforma em ácido graxo não essencial, mas, os essenciais ele não
consegue fazer essa transformação, eles precisam ser ingeridos.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mais um detalhe
também que eu julgo importante, o meu conhecimento assim, leva de que qualquer tipo
de produto para se transformar em um medicamento ele deve passar por três etapas, a
primeira é um teste em animais, a, segunda etapa já é em seres humanos, apenas para se
verificar o efeito colateral do produto. Temos certeza de que a fosfoetanolamina tanto
em Jaú como aqui no ICESP passou por esses testes. A terceira etapa então seria o uso,
esclarecer exatamente que o ICESP fez a primeira e a segunda etapa.
E, qual foi a primeira etapa deles e qual foi a segunda?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – A primeira etapa foi justamente o teste de
segurança, foram feitos com dez pacientes, um de cada corte, e, cortes são grupos de
tumores, e, esses pacientes durante o teste de segurança foram doados materiais de
análise para o biobanco, que material é esse? Fezes, urina e sangue. Esse material está
estocado no biobanco do ICESP para o que deveria ser a etapa entre a fase um e a fase
dois, que, é o estudo de farmacocinética, e, a partir do estudo de farmacocinética, ou
melhor, a partir do estudo de farmacocinética iniciaram a fase dois, fase da eficácia com
a dose correta.
E, no entanto, essa fase dois foi iniciada com uma dose, e, segundo termos
médicos, uma dose apócrifa digamos, uma dose não científica, e então eu não sei como
fazemos uma pesquisa clínica com os princípios não científicos. E, eu sinceramente não
consigo entender.
O SR. - Dra. Bernadete, no caso do recrutamento dos pacientes, que na sua
maioria, não, todos estavam em estado avançado da doença praticamente em estado
terminal e isso teve alguma adição com os auditores para que solicitassem apenas
pacientes em estado avançado?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, os critérios de elegibilidade foram
muito bem definidos no protocolo, mas, eu gostaria de dizer o seguinte, que, um dos
critérios é uma avaliação chamada Ecog, é um critério de avaliação que ele é totalmente
baseado na percepção do médico. E, é como um laudo, e, você pegar a imagem de um
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Raio-X, de uma tomografia, e, submeter a dois especialistas muito difícil que eu vá
conseguir dois laudos idênticos, sempre um especialista vai ter uma visão de uma coisa,
e, outro de outra coisa. Via de regra, os bons laudos são discutidos entre dois ou três
especialistas para se chegar em um consenso.
E, eu diria que uma avaliação de Ecog, é uma avaliação subjetiva, e, se não for
feita por duas pessoas. Ou seja, a boa prática manda que toda a avaliação subjetiva seja
ratificada, ou seja, que duas pessoas cheguem a um acordo a respeito disso, e, isso não
foi feito.
O SR. -Houve morte precoce de algum paciente assim que começaram as
pesquisas?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, eu queria lembrar o seguinte, essas
questões dos óbitos, estamos falando de pacientes paliativos, um paciente paliativo não
tem cura preconizada pela medicina, então que ele vai a óbito, ele pode ir atropelado por
um caminhão atravessando a rua, e, como ele pode ir a óbito pela doença, e, se ele não
tiver nenhum acidente, o natural é que ele vá a óbito pela doença.
E, isso vai ocorrer, então dizer que os óbitos que aconteceram no decorrer da
pesquisa foram provocados pela má escolha do paciente, não é verdade, esse paciente
ele está condenado a morte pela doença, ele não tem cura preconizada, ele está
participando de um protocolo de pesquisa experimental, e, ele não tem cura
preconizada, pode ser que esse protocolo no caso dele surta efeito, como não.
E, todos os pacientes de pesquisa no mundo, no que diz respeito a oncologia e
são pacientes sem nenhuma condição terapêutica para outros protocolos já instituídos.
E, por isso que ele vai para a pesquisa.
O SR. - Dra. Bernadete, vou retomar a pergunta, foi discutido isso com vocês, o
recrutamento do estado avançado e não... Por que não pesquisar a doença no início, no
meio? E somente no estado avançado?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Deputado, sinceramente...
O SR. - ... Alguém comentou isso da equipe?
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A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu nem vou levar isso para a frente,
porque é um critério internacional de pesquisa, paciente com condição terapêutica não
pode ir para a pesquisa. Isso não tem nem que ser comentado. E, não é o critério, nós
temos... Se o senhor requisitou as gravações das reuniões, o senhor vai constatar que em
uma das reuniões, na verdade, na reunião em que foi decidida a suspensão do ingressos
dos nossos pacientes para a reformulação do protocolo, e nós fomos surpreendidos com
uma atitude totalmente diferente do que foi combinado nessa reunião, e, nós tínhamos
uma corte que não tinha apresentado resposta, e, não estávamos com a pesquisa
terminada ainda, mas, o Dr. Paulo afirmou que estatisticamente era impossível
conseguir resposta naquela corte, que era a corte de colorretal, justamente a corte de
colorretal é corte que tem mais propensão a não absorver, porque é intestino que
absorve a substância para fazer o metabolismo de primeira passagem.
E metabolismo de primeira passagem é o primeiro trato digestivo da droga, e,
nessa reunião ficou combinado que o protocolo seria suspenso para o ingresso de novos
pacientes, uma vez que tínhamos que ter 210 pacientes e estávamos com 72 pacientes
válidos, apesar de terem sido recrutados 85. E, nessa reunião ficou decidido que o
protocolo sofreria a modificação da dose, e, modificação do modo de usar, da
administração, e, que aí nós iriamos recomeçar a pesquisa nos moldes corretos, e, nós
fomos surpreendidos com uma suspensão com joguinhos de palavras.
A verdade foi muito mal traduzida e o próprio release que o ICESP divulgou
pela imprensa e eu queria aqui até corroborar com alguns jornalistas que disseram que
foi uma coletiva para pedir comitê, a maior parte dos jornalistas não foi comunicada, e,
alguns que não receberam o comunicado da coletiva entraram em contato depois para
tentar conseguir a gravação e a filmagem, e, foi informado a eles pela assessoria de
imprensa do ICESP, que, não existia a filmagem disponível, o que não é verdade, essa
filmagem esteve disponível.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... A senhora
poderia me dar a data dessa reunião?
O SR. - Poderia requerer, Sr. Presidente, essa fita.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O senhor está se referindo a coletiva de
imprensa ou a reunião prévia?
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – A reunião prévia.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, a coletiva foi 29 de março, isso deve
ter sido em torno do começo de março ao fim de fevereiro.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só uma
pergunta.
O SR. - A última pergunta, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Deixa, eu
estou falando...
O SR. - ... Pois não, fica à vontade Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu gostaria de
me ater a essa cronologia. Mas, no dia 06 de novembro agora, a Dra. Milena Perez
Marques declarou em um congresso, no 20º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica
no Rio, de que ao final de 73 pacientes com tumores sólidos e avançados e fizeram e
não tiveram resposta. Ela declarou isso no dia 06 de novembro. E, no dia 04 de abril
deste ano, estamos falando que isso tudo foi em março.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Isso.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Dia 04 de abril, o
Dr. Paulo Hoff pediu a dosagem correta para o professor Gilberto.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É porque a pesquisa foi suspensa no dia 29
de março.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso, e, no dia 11
de abril o professor Gilberto respondeu dizendo que a dosagem correta seria através dos
testes de farmacocinética.
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O SR. - Exato.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu tenho aqui
em mão um documento do Dr. Roberto Jun Arai, de 06 de junho, onde ele preconiza
que as continuidades dos testes deveriam ser feitos os exames da farmacocinética no dia
06 de junho. E, nós temos aqui uma entrevista do Dr. Paulo Hoff no dia 04 de outubro
de 2017, desse ano, dizendo que os testes que foram feitos não tiveram resultado
nenhum, e, que a fosfoetanolamina apresentou resultados.
E, depois de anunciada a abertura dessa CPI que foi convocada pelo deputado
Rafael Silva, e que estamos fazendo parte, depois disso, o ICESP abriu uma licitação
pública para agora no mês de outubro, abriu uma licitação para a finalidade de contratar
o laboratório especializado para fazer os testes de farmacocinética. E, então veja bem
que a questão da cronologia, a minha cabeça fica até meio misturada com essas coisas,
eles suspenderam tudo em março.
E, em abril continuaram pedindo coisas, e, depois agora estão fazendo os testes,
e então a pergunta é a seguinte, está suspenso esse teste? Está suspenso esse protocolo
ou ele está em continuidade?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, o protocolo não está suspenso. O que
foi suspenso foi o ingresso de novos pacientes na pesquisa. O protocolo não está
suspenso e nós temos três pacientes em tratamento no momento, ao contrário do que foi
divulgado que só um obteve resposta, até o momento temos três pacientes, e, dois da
corte de melanoma, e um da corte de pulmão.
O SR. - Mas...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ...Mas, sendo que a corte de pulmão,
desculpe deputado, tinha três pacientes, e um que está em tratamento.
O SR. - Mas, foi divulgado nacionalmente a imprensa que só tinha um paciente.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – É, mas, se o senhor pegar o próprio
documento que o deputado Massafera que acabou de falar, da Dra. Milena.
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O SR. - Sim.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Esse documento é de um congresso que
houve no Rio onde o Dr. Paulo apresentou os resultados da pesquisa, e, foi a Dra.
Milena, e essa que orientou o consumo de margarina, e, que fez a apresentação dos
resultados, então, ela fala que os pacientes que foram acompanhados foram 73, e, na
verdade, tivemos 85 pacientes recrutados. E, ela fala também que um paciente, isso que
eu acho aviltante, isso aqui é falta de compromisso com a verdade, ela fala que um
paciente apresentou efeitos colaterais da fosfo e aumento da transaminase, e, o aumento
dela, ou seja, é um indicativo claro de toxicididade.
E, que esse paciente foi suspenso da pesquisa ainda que ele não tenha
apresentado progressão de doença, mas, ele foi afastado da pesquisa por aumento da
transaminase, ou seja, porque teoricamente a fosfo teria exercido um efeito tóxico no
fígado. E, sendo que no prontuário desse paciente está muito claro que ele teve o
aumento de transaminase, e, ele estava no protocolo FEA, mas ele teve o aumento de
transaminase por uso de anti-inflamatório. E, é impossível afirmar que esse aumento foi
em decorrência da fosfoetanolamina sendo que um anti-inflamatório por bula tem como
efeito colateral o aumento da transaminase.
E, então eu acho que esse tipo de declaração, o Dr. Paulo fala que a CPI não é
fórum para se discutir ciência...
O SR. - ... Mas, com certeza, nós estamos aqui discutindo o recurso público que
foi investido nas pesquisas, e, se houve crime vamos apurar, crime de responsabilidade.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Mas, desculpe, no entanto, esse seria um
fórum científicos adequados onde ninguém discutiu nada, porque os participantes não
tiveram acesso às informações fidedignas, nenhum participante da auditoria estava lá
para contrapor o que foi falado. Então...
O SR. - ... Sr. Presidente.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Fica o dito pelo não dito.
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O SR. - Pela ordem.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor acabou de ler aí na revista e,
dizendo que eu me recordo desta matéria, que o professor Gilberto respondeu que teria
que fazer farmacocinética.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não é na revista,
tem o ofício dele.
O SR. - Perdão, tem o ofício dele. E, na revista, o Paulo Hoff diz que ele não
respondeu, está escrito.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está escrito.
O SR. - O senhor poderia me mostrar o documento que o professor Gilberto
responde o ICESP em nome de Paulo Hoff?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu entreguei
para todos os deputados...
O SR. - ... Pertence aqui? Aqui tem?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Tem o ofício do
dia 11 de abril de 2017. E tem um número aqui, é só achar.
O SR. - Está bom, sem a necessidade, depois eu olho.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Aliás, eu queria só complementar, porque
o Instituto Viva a Fosfo, do qual o professor Gilberto Chierice é presidente e eu sou
vice-presidente, está oficiando a “Revista Veja” a se retratar porque essa informação
não corresponde à verdade.
O SR. - A última pergunta, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, para
aproveitar o momento, está aqui presente o deputado Cezinha da Madureira, que hoje é
o nosso Presidente da Comissão de Saúde. E, eu gostaria que ele pelo menos verificasse
para nós, porque eu me recordo, Cezinha, eu gostaria que o senhor confirmasse, mas,
esse ano, não sei se foi no mês de junho, ou se foi no mês de agosto, a Comissão de
Saúde recebeu a visita do secretário da saúde, o Davi Uip.
E, nesse dia, apenas eu perguntei e questionei sobre o andamento da pesquisa da
fosfo, porque ele havia mandado dispensar o professor que estava acompanhando a
fabricação na qualidade lá no laboratório, o Dr. Salvador...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Salvador Claro Neto.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Salvador Claro
Neto, que mandou dispensar com declaração, eu perguntei e ele falou, “não, a pesquisa
não está”... Ele falou nessa reunião e eu acredito até que esteja gravado, a pesquisa da
fosfo não está suspensa, quem manda na pesquisa é o Dr. Paulo Hoff, todo e qualquer
procedente relativo a isso tem que ser discutido com ele, e, agora, no que me consta é
que de 78 pessoas que foram analisadas, os resultados que (ininteligível).
O SR. - ... Requer também a fita para a parte dos autos, faça o favor. Posso fazer
a última pergunta? Dra. Bernadete (ininteligível) no corpo humano, e, na verdade
fizeram (ininteligível)...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... O que aconteceu?
O SR. - Concluindo, com a (ininteligível)...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Mas, eu quero lembrar o seguinte, 1995,
quando feitos os testes do Amaral Carvalho, não dispúnhamos de uma série de
ferramentas que hoje dispomos. E então, a tendência (ininteligível) alguns passos até do
que é praticado hoje, (ininteligível) ANVISA nessa época. E quem fazia a (ininteligível)
era o Ministério da Saúde, era um departamento dentro do Ministério da Saúde, e, não
existia uma agência como existe hoje, que é a ANVISA.
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O SR. - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a palavra o
deputado Gileno Gomes.
O SR. GILENO GOMES – PSL – Obrigado. Eu queria parabenizar a Dra.
Bernadete Cioffi, pela presença aqui e todos os deputados, o Cezinha que está presente
também, o Madalena, o Massafera, (ininteligível) Silva e o Wellington Moura. Eu
queria perguntar a doutora, mas, na avaliação e é possível afirmar que os pacientes
tomavam fosfoetanolamina sintética formulada pelo Dr. Gilberto Chierice, aqui está
escrito errado então. E, assim, a senhora falou que desde 2015 toma a fosfo, e a senhora
percebeu no dia a dia durante esse tempo que mesmo... A senhora faz quimioterapia?
Radioterapia? A senhora percebeu nesse tempo que alguns sintomas de melhora de um
dia para o outro, algum momento que a senhora toma no período de uma dose até a
outra?
E, outra coisa, nós sabemos que tem algumas coisas aqui dentro do tramite,
ouvimos alguns representantes de laboratórios que estiveram participando de algumas
reuniões dessa... Em relação as decisões que ia fazer, em quantidade de pessoas, porque
se vai fazer pesquisa em 21 pacientes e fazer em um só, eu acho que é uma pesquisa
totalmente em vão, e, de uma decisão que não quer ter um conhecimento profundo
dentro desse trabalho.
Porque de 21 pessoas, um paciente para fazer um teste e usar um paciente só,
eles veem que isso aí é uma situação complicada e delicada, e, vou ser sincero, eu acho
que quem tomou essa decisão é criminosa.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom, se eu esquecer de alguma das suas
perguntas, o senhor me cobre, por favor. Bom, em primeiro lugar eu faço o uso desde
2015, mas não de maneira regular, porque ainda hoje obter fosfoetanolamina é uma
maratona. E, é busca e apreensão, é ter que ir até o laboratório de Cravinhos, enfim, isso
para quem consegue. Eu, assim, como muitos pacientes na época, estava obtendo
através de ação judicial, na Universidade de São Paulo, e no decorrer do período a
Universidade de São Paulo conseguiu no STF uma autorização para fechar o
laboratório, e, ninguém tinha mais acesso, e, eu e uma quantidade enorme de pacientes
que estavam se beneficiando com o uso, fomos profundamente prejudicados.
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E, nessa época, inclusive por não ter mais acesso a fosfoetanolamina e não
estava curada do câncer de mama, e eu comecei a ter novamente uma progressão de
doença, um câncer de mama que já estava em um processo de remissão. Eu comecei a
usar a fosfoetanolamina e já estava fazendo o uso de cadeira de rodas por conta de
metástase nos ossos, e ela já é aprovada pelo FDA nos Estados Unidos.
E, para mim o resultado foi catastrófico. Não vem aqui ao caso, qual era a droga,
mas, é uma droga aprovada, e, que estava sendo feito o teste aqui no Brasil para a
liberação do teste. E, então nesse meio tempo eu tive altos e baixos, e, eu depois quando
a droga começou a ser produzida novamente para fins da pesquisa no laboratório de
Cravinhos na PDT Farma, e, aí eu novamente ingressei com um pedido para a obtenção
da droga, e, passei a fazer o uso.
Então, é nesse meio tempo que eu tive o tratamento extremamente prejudicado.
E, ainda assim, eu consegui resultados no meu tratamento de câncer de mama, muito
importantes, mas, eu fui surpreendida por um laudo mal feito, em um exame de rotina,
assim, o paciente oncológico ele nunca recebe alta. Uma vez paciente oncológico, assim
será até morrer. Ele tem que sistematicamente estar se submetendo a avaliações e
exames, e tudo mais. Ainda que o intervalo, se o paciente estiver em remissão, esse
intervalo passa a ser uma vez a cada ano, uma vez a cada dois anos.
E, a minha mãe, por exemplo, ficou 32 anos viva com um câncer de mama e
morreu de câncer de mama, depois de 32 anos. E então nunca se pode dizer que foi
curado. Uma vez paciente oncológico, será paciente oncológico até morrer. E, nesse
meio tempo, eu fui surpreendida com um tumor de pâncreas, então foi colocado no
laudo, eu fiz uma tomografia em dezembro, e, ela não tinha nada.
E, aí em março eu fiz uma nova tomografia e aí diz que em março aquela
tomografia de dezembro que dizia que não tinha nada, tinha dado. Ou seja, esse laudo
não viu o que esse médico da segunda tomografia viu. E, lembrando que eu me trato em
um centro libanês, que aliás, também estava na época sobre a direção clínica do Dr.
Paulo Hoff, e, hoje não está mais, porque ele saiu para montar a rede (ininteligível), mas
na época também estava sob a direção clínica do Dr. Paulo Hoff.
Então, é por isso que eu digo, laudo tomográfico não significa nada se não for
ratificado por pelo menos dois especialistas, e, eu acredito que se colocarmos três
especialistas para olharmos uma mesma tomografia, vamos ter três laudos diferentes.
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O SR. - Doutora, se o Sr. Presidente me... Eu posso fazer uma pergunta, só em
cima do que a senhora está falando, em relação particular da senhora, em relação a
quantidade de doses que a senhora toma diariamente, cada paciente tem uma
quantidade?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Desculpa, para não prejudicar os pacientes
eu gostaria de pedir permissão para não responder a sua pergunta, porque isso pode ser
tomado como sendo uma prescrição e os pacientes passarem a tomar a mesma dose que
eu achando que isso tem fundamento científico. Então, eu peço licença ao senhor para
não responder, se o senhor me permitir. Porque eu não quero influenciar os pacientes
que achem que a Bernadete toma tal dose, então eu vou tomar também.
O SR. - Vamos deixar bem claro que seja um exemplo supérfluo, um número
que não é o real. Que seja seis doses, eu vou dar um exemplo, que sejam seis doses, café
da manhã, esse é um número para todos os pacientes. É isso que eu quero...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Em um mundo ideal, digamos assim, o
que poderíamos fazer para responder essa questão? E, isso está em vias de acontecer, eu
preciso saber como a fosfoetanolamina funciona primeiro em um indivíduo saudável, o
que é um indivíduo saudável? Ele aquele que tem a sua vilosidade intestinal e a sua
micro vilosidade intestinal não comprometida.
Ou seja, aquela pessoa que tem uma saúde tranquila, que não tem nenhuma
doença mais séria, e que faça o uso, e que eu vejo o comportamento da droga no
intestino normal e saudável, e, depois seria importante eu fazer esse mesmo teste em um
indivíduo que tenha a sua vilosidade comprometida pela quimioterapia, e verificar se a
absorção, então um grama aqui equivale a mesma coisa que um grama aqui, e, o
indivíduo saudável absorve esse um grama, e um indivíduo com a vilosidade intestinal
comprometida absorve bem menos.
E, aí a partir de então, ou estabelecer outros métodos de administração, como,
por exemplo, sublingual, e, enfim, pesquisar até isso, que é importante, ou aumentar a
partir dessa diferença de vilosidade, aumentar a dose, ou diminuir o intervalo da
administração. Então essas são perguntas que só um teste pode responder, e o que eu
estou apresentando para os senhores são hipóteses que o teste tem que comprovar, ou,
não.
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O SR. - Quem passa a quantidade, por exemplo, para a senhora de quantas doses
a senhora tem que tomar?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, a dose de três cápsulas, café da
manhã, almoço e jantar foi praticada na pesquisa clínica do Hospital de Jaú.
O SR. - Perfeito.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Essa é a única dose...
O SR. - ... Dos pacientes que tomam hoje através de ação judicial, e, quem passa
a quantidade de doses que eles tem que...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Olha, hoje todos os pacientes se valem,
ao que eu acho horrível, todos os pacientes se valem da informação da internet.
Horrível. Se eu pudesse barrar isso hoje eu barraria.
O SR. - Então o advogado faz uma ação judicial, aliás, o advogado ele diante do
que a pessoa fala ele faz uma petição ao juiz e ele vai, acata aquela petição aonde o
estado tem que acatar e pagar para pegar aquele remédio. Enfim...
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – ... Não, hoje as liminares que estão sendo
concedidas são fornecidas as dispensas do próprio paciente. E, não existe dinheiro
público nas liminares. É o próprio paciente quem arca com os ônus.
O SR. - Sra. Bernadete, a senhora tem conhecimento se um laboratório ou uma
indústria americana que possa estar vendendo esse composto como complemento
alimentar ou qualquer coisa parecida?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Esse composto não. A fosfoetanolamina é
patenteada pela equipe do professor Gilberto não está sendo vendida por nenhum outro
laboratório a não ser a PDT Pharma. Agora, a fosfoetanolamina não é uma substância
nova, tanto que ela já compõe alguns quimioterápicos, o Caelyx, por exemplo, que é um
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quimioterápico utilizado para câncer de mama, ele já contém fosfoetanolamina em sua
fórmula. Calcium EAP é uma fórmula patenteada há anos pelo Dr. Nieper que é
amplamente comercializada e como suplemento de cálcio, magnésio e zinco. E, contém
fosfoetanolamina na fórmula. E, o que eu queria dizer é o seguinte, não basta ser
quimicamente fosfoetanolamina, é preciso que seja uma fosfoetanolamina com
atividade antitumoral. E, isso não sou eu, Bernadete, quem está afirmando, mas, os
resultados apresentados pelo CIEnP, Universidade Federal de Santa Catarina, nas
pesquisas patrocinadas pelo Ministério da Saúde, onde foram ministradas duas
fosfoetanolamina em estudos paralelos com ratinhos.
Uma a fosfoetanolamina sintetizada pela Unicamp e a outra a fosfoetanolamina
sintetizada pela USP. E, uma apresentou atividade antitumoral, e, a outra não, então eu
não estou afirmando nada que não tenha base em documentação científica já oficial.
O SR. - Rapidamente.
O SR. - Rafael.
O SR. - Eu acompanhei há um bom tempo a Dra. Bernadete, que é uma
guerreira, é advogada a senhora?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, eu sou psicóloga.
O SR. - Psicóloga. Sabe que tinha um médico em Ribeirão Preto que era
vereador, e, há quase 30 anos atrás, e eu falava que ele era o melhor advogado lá da
Câmara, ele era médico, o Pedro Augusto de Azevedo Marques, filho do Corifeu de
Azevedo Marques, antigo já. Ele entendia de leis mais do que qualquer advogado, e, ele
era médico. E, aqui ela está entendendo do assunto mais do que muita gente, e, eu acho
que é difícil um médico que entenda tanto quanto ela.
Mas, por que? Porque realmente ela está vivendo e vivenciando isso aí. E,
apenas uma coisa paralela que parece bobeira, mas não é, eu fiquei mais de dois meses
na cadeira de rodas, por causa de uma inflamação uma hérnia de disco, e, que fica perto
do nervo ciático. E eu não podia dormir, não podia deitar na cama, eu tinha que sentar
em uma cadeira ao lado da cama, e botar a mão no travesseiro, porque curvando as
costas... E daí eu ficava bem, e aí em levaram um frasquinho com um remédio e eu
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tomei, e aí uma assessora minha falou, “nossa, esse remédio pode até funcionar, mas, é
muito perigoso” e eu não vou tomar.
E, outras pessoas tomaram, e uma cunhada minha foi lá, fica na geladeira o
remedinho, “tio, posso levar para a fulana?”, “pode”, e a fulana tomou dois ou três, e
nossa senhora, melhorou muito. E outras pessoas tomaram e melhoraram. E, aí eu falei,
“eu vou tomar também”. E, sai da cadeira de rodas, eu não sei, a minha mulher fala, “foi
isso aí”. Eu não sei. Domingo eu andei muito, fomos para uma cidade, para outra, andei.
Chegou domingo de noite e eu não estava bem, e “você tem que tomar de novo”.
E, aí segunda-feira cedo eu tomei o remédio, mas, eu estava mal ainda e antes do
almoço eu deitei e já levantei melhor. E, hoje de madrugada eu tomei outro comprimido
e vim para cá, tinha que vir para cá andando, político não pode mostrar sua fragilidade,
todo mundo aqui sabe disso, e, aí eu tomei as três e meia ou quatro horas da madrugada.
E deixei lá na geladeira, peguei e tomei. E, aí eu conversei com o meu médico e ele
disse, “olha, existem alguns produtos aí que tem um poder anti-inflamatório muito
grande, mas, você tem que tomar cuidado, porque tem diabetes II, e, não é tão elevada,
mas, pode prejudicar”.
E, daí eu falei, “pode se fazer exame em um laboratório, o senhor não pode
pedir?” e ele disse, “se eu pedir eu tenho que fazer um boletim de ocorrência para pedir,
pede você, dá um jeito de conseguir saber o que tem aí dentro”. E, então são coisas
interessantes, a fosfo, eu conversei com muita gente, e a Bernadete sabe disso, e, isso
que ela falou, e, eu vi de muita gente, e o cara falou que tomava Morfina ou outro
remédio, e parava o intestino, dava problemas.
E, aí eu comecei a tomar a fosfo e parou a dor, pararam as coisas. E, eu passei a
viver com outra qualidade. E, então, nós temos que entender ou deveríamos entender o
porquê proibiram a distribuição disso aí. É igual agora eu chegar na minha geladeira e
tem um frasquinho, “vamos levar embora”. E, aí? Como é que eu fico?
Quer dizer, é lógico que eu tenho interesse em saber o que tem dentro daquela
cápsula, se ela realmente pode me prejudicar. Mas eu conheço um sujeito que tem
cinco, seis anos que ele toma, ele tem gota e toma e melhora. E lá eles orientam, evitem
bebida alcoólica, eu não evito nada, eu tomo o remédio e tomo bebida alcóolica e não
tem problema. Está com 73 anos, fico lá vivendo com essa coisinha. E a fosfo não tinha
efeito colateral, quer dizer, era uma esperança. Quer dizer, eu entendo que a pesquisa
deveria ser feita com muitos critérios e seriedade, mas, infelizmente, eu não senti por
parte de muita gente importante a vontade de pesquisar, eu entendi a vontade de ir
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contra, e, eu nunca garanti, eu participo de programas de rádio e que se fala muito disso,
eu nunca garanti, “olha, é a cura milagrosa”, mas, por que não deixarmos as pessoas
usarem se não tem efeito colateral?
E esse que eu tomo, para mim dá efeito colateral, me dá dor de estômago, de vez
em quando, eu falo, mas eu tomo. Eu prefiro ter uma pequena dor de estômago que eu
tomo outro remédio, do que ficar na cadeira de rodas. Então, eu não sei, houve muita
falta de vontade, e a Bernadete gente é uma lutadora, e infelizmente, e até dá para se
conversar com ela uma hora e, existem pessoas que entram no ramo, no assunto para
não dar certo e tem gente que não quer que dê certo. E queremos que dê certo.
Agora, essa CPI, vocês podem ver que eu fiquei em silêncio, Massafera, e o
Madalena, gente, vocês estão de parabéns, todo mundo. Mas, eu que fiz o requerimento,
e eu que fiz o pedido, e aí o Massafera falou assim, “você vai para a frente, o importante
é andar com boa vontade”, e eu estou sentindo isso Massafera. Vocês estão... E, eu já
esperava coisas positivas, mas, vocês estão me surpreendendo. E, agora, a Bernadete,
daqui a pouco você vai saber mais do que todo mundo sobre esse assunto, e você vai ter
que ensinar muita gente, já está ensinando.
E, eu aprendi muita coisa aqui hoje, é isso gente. Então, parabéns a todos,
parabéns a Bernadete. A senhora não fala em seu nome, e em sua defesa, está falando
em nome de muita gente que precisa realmente dessa luta, e a CPI com certeza não vai
decepciona-la. É isso.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Agora
o Gileno.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só para registrar aqui a presença do Ricardo
Pinheiro, Ricardinho, presidente da Câmara de Leme, e, também do Jurandir, Buga,
vereador de Capivari, obrigado pela presença.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito bem.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Deputado Massafera, parece que eu cometi
a indelicadeza de não terminar de responder as suas perguntas, e, é uma pergunta
extremamente importante, e, ele me perguntou a respeito se foi utilizada a
fosfoetanolamina, não, é isso? O senhor poderia...
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O SR. - ... Para confirmar, e, se realmente foi na sua avaliação, e se é possível
afirmar que os pacientes tomaram a fosfo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Bom...
O SR. - ... Poderia complementar a sua pergunta, pela ordem, Gileninho, poderia
interferir um pouquinho? Poderia, Bernadete? Eu acho que vou somar bastante. As
cápsulas usadas nos testes, elas foram auditadas ou analisadas pela equipe de auditores?
Complementando e parabenizando ao Gileno pela pergunta.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Existem regras de qualidade e são
normatizadas, e, o conjunto de normas ISO é um exemplo de metodologia de aferição
de qualidade. E, uma das regras de qualidade é se coletar sistematicamente amostras
aleatórias de um determinado produto, e, analisar aquela amostra aleatória, isso é uma
regra de qualidade...
O SR. - ... E isso foi feito? Óbvio.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não, não foi feito deputado.
O SR. - Como?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não foi feito.
O SR. - E foi solicitado pelos auditores?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não só foi solicitado, e como pela norma
essa mostra aleatória, ou seja, Dr. Geferson Vaz é auditor público, e nomeado pelo
estado, ele pode até corroborar mais detalhadamente sobre isso. E, amostra aleatória não
é uma coisa que eu já avise de antemão, “olhe, tal dia eu vou na sua casa, e verificar se
você não tem nenhum produto roubado, digamos assim”, ora, se eu sou um
interceptador de produtos roubados e sei que tal dia a polícia vai na minha casa verificar
se eu não tenho nenhum produto que deve ser interceptado, roubado da minha casa, eu
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vou ficar esperando a polícia chegar? Não, obviamente que eu vou me dar, vou limpar a
minha casa de produtos roubados, porque eu sei que a polícia vai fazer uma batida.
Isso é óbvio, então, as amostras quando são avaliadas, elas são pegas
aleatoriamente e de maneira surpreendente, ou seja, você não avisa o ladrão que você
está indo pegá-lo, você pega o ladrão e você fala, “você está preso”. E é isso que em
princípio é essa regra de qualidade, e a mostra aleatória e não se avisa quando e nem
onde, e nem como, e se coleta e se manda para a análise. E, por duas vezes, eu e o Dr.
Gilberto, Dr. Guilherme Rossini solicitamos a mostra dos produtos.
O SR. - Verbalmente ou por escrito?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Na primeira vez nós citamos verbalmente,
e o Dr. Paulo Hoff, olha, eu não vou abrir uma embalagem para te fornecer, eu não
tenho como fazer isso.
O SR. - Que critério ou por que não disso? Eu não entendo, não consigo
visualizar. Não consigo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O senhor tem que perguntar para ele.
O SR. - Suspensão, suspeito. Alguma coisa suspeita?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – O porquê não o senhor tem que perguntar
para ele. E ele simplesmente não forneceu.
O SR. - É um absurdo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Então, nós requisitamos...
O SR. - ... Um não, muitos absurdos e eu tenho medo disso. Muito medo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Nós requisitamos por ofício.
O SR. - Temerário mesmo.
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A SRA. BERNARDETE CIOFFI – No que requisitamos por ofício já
sabíamos que essa coleta era uma prova contaminada que não ia dar em nada e já, na
verdade assim, como fomos... Nos foi solicitado que fizesse por ofício para não dizer
que não atendemos essa solicitação, porque recentemente ele foi na revista dizer que ele
perguntou para o Dr. Gilberto qual seria a dose que o professor Gilberto não respondeu
e ele ainda trata de uma maneira jocosa a pesquisa científica no país, o que me deixou
bastante triste.
E, então para não dizer que não fizemos, para dizer, “os auditores não
cooperaram”, nós fizemos o ofício, mas, já sabendo que essa prova estaria
completamente contaminada.
O SR. - Mas, mesmo assim ele entregou através do ofício?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não.
O SR. - Não?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Não. Ele mandou pedir para o Dr. Davi
Uip, e aí desistimos, porque chega. A amostra aleatória já não existia mais, então para
que? Então, eu não sei responder para o senhor, aliás, uma das vezes que pedimos, foi
dito assim, “você não conseguiria na PDT essa amostra”, e eu fui muito clara,
desculpem, eu não fui para o teste clínico do ICESP para fazer amigos, eu fui para
auditar. E, independente de quem gostasse ou deixasse de gostar dos métodos de
auditoria.
E, eu respondi o seguinte, “olha, eu não estou preocupada com o que sai da
PDT”, isso eu sei que o que sai de lá, até porque quem fabrica é o Dr. Salvador Claro
Neto, e, ele é um dos donos da patente, e eu sei a qualidade do trabalho dele. E, eu não
estou me preocupando com o que saí da PDT, eu quero saber o que chega na boca do
paciente e pesquisa. E eu acho que fui bem clara, eu quero saber se do momento em que
saí da PDT ao momento em que chega na mão do paciente, se isso sofreu alguma
adulteração.
Ora, porque foi feito na FURP não é passível de ser adulterado? Desculpem, isso
não tem nada de metodologia científica, isso não tem nada de padrão de qualidade. Eu
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não estava lá para confiar e nem acreditar, mas, eu estava lá para exercer o papel de
auditora. E, no meu papel eu tinha obrigação de coletar amostras para análise e não
coletei porque não me foi permitido.
O SR. - Isso é temerário, Sr. Presidente. Eu gostaria que constasse em Ata.
Temerário.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Aliás, esclarecer
melhor que o controle de produção no laboratório do PDT era feito pelo professor
Salvador. E, a partir daí era envazado e levado...
O SR. - ... Envazado na Furp, levado a granel até a Furp.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Levado a
granel e posto em um saco e levado a Furp para envazar nas cápsulas. E, esse trabalho
então já estamos requisitando.
O SR. - Hoje eu fiz...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... A aprovação
da PDT para ver como era transportado, e depois também o técnico da Furp para que ele
diga qual era o critério e qual era a segurança no envasamento e o transporte da Furp até
o ICESP. E eu queria só antes de encerrar, só para esclarecer um pouquinho mais,
Gileno, a sua pergunta e do próprio Rafael Silva. Dizer o seguinte, organismo nosso
através de metabolismos que produz a fosfoetanolamina, produz o organismo. Passa por
transformações químicas e metabólicas, e, isso aí em laboratórios somente se faz através
de uma síntese química.
E, nela você mistura a fosfo, a amina e o álcool, mas passa por um sistema de
aquecimento ou uma série de reações que fazem a síntese e aí sim você tem um produto
que se chama fosfoetanolamina sintética e que o organismo também produz e aceita. E,
o suplemento alimentar que a fosfo, você tem à vontade, e a amina, que se mistura, e,
você tem um suplemento alimentar que apenas e serve como alimento, e não é a síntese,
não funciona no organismo como a síntese que vai atuar no metabolismo com o
medicamento. E, a explicação mais bonita que eu recebi é o seguinte, temos um
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elemento químico chamado de carbono, ele na natureza vira, se você pega um pedaço de
madeira, uma árvore, queima, e ele vira carvão. E o carvão é carbono puro, mas, ele é
preto, ele queima, tem energia e uma estrutura física lamelar.
E, lá no meio da terra, a cinco mil graus de temperatura, que temos magnas
efervescentes, o carbono submetido e alta pressão e alta temperatura vira diamante, e,
ele quando aflora a terra, ele é branco, tem uma estrutura cristalina espacial, e, ele é
duro, é brilhante e tem valor, então de um lado o carvão é carbono puro, e com certo
valor.
E, do outro lado, diamante é carbono puro, mas, que passou por pressões de
temperaturas e é um elemento diferente, então podemos dizer que a fosfoetanolamina
vendida como medicamento, e é um carvão, e, que a fosfoetanolamina sintética é um
diamante, e, essa é a diferença para que entendamos bem e, pessoal que foi para os
Estados Unidos, que está envazando e vendendo a fosfoetanolamina, não é a mesma
coisa.
E, só para concluir deputado, eu queria esclarecer o seguinte, e, todas as pessoas
que por medida judicial conseguiram com uma liminar, em regra receberam de alguma
pessoa que conhece o assunto assim, e eu tenho 100 quilos, se eu fosse testar, aliás, eu
testei, seis meses eu tomei. Seria uma dosagem de três pílulas por dia, uma de manhã,
no almoço e outra à noite. E, se eu fosse uma pessoa de 70 quilos, como o Gileno, 60 ou
70, eu tomaria no máximo duas pílulas por dia, uma de manhã e outra no almoço.
Então, a priori você faz isso, e, depois através de outros testes vai se determinar
a dosagem correta. Veja, vamos falar em teor alcóolico, se você um licor.
O SR. - É que mais em cima da tese que eu estava... Em qual tese clínica que o
médico está elaborando...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Chama-se
farmacocinética. E é o teste alcóolico, se você tomar um licor você tem uma dosagem
baixa de álcool. Se você tomar uma cerveja, aumenta um pouco, se você tomar duas
cervejas aumenta mais ainda. Na hora que você faz o teste no bafômetro, talvez aquela
pequena dosagem de álcool do licor seja suficiente para dizer que você estava com o
teor acima do limite.
Então se eu tomar três pílulas ou duas, e, preciso fazer o teste de farmacocinética
para ver a dosagem do material que fica no meu sangue. E então, por isso que se fala,
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deveriam ter feito os testes de farmacocinética, e, recomendados em abril, só estão
contratados agora em outubro. E é exatamente isso, bom...
O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. - Uma questão rapidamente, V. Exa. mesmo, o objetivo dessa CPI é
apurar o dinheiro gasto e envolvidos nos testes, é isso?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O resultado da
aplicação do recurso público nesses testes. E se ele cumprir o protocolo.
O SR. - Está ótimo. E aí só a última pergunta para a Dra. Bernadete, qualquer
laboratório particular, se quiser fazer esse teste, ele pode fazer ou precisa de autorização
para fazer o teste do governo e quanto que custa mais ou menos uma pesquisa dessa.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Se o senhor se refere a pesquisa a clínica,
qualquer instituição credenciada cientificamente que tiver interesse e recursos pode
fazer.
O SR. - E qual seria esse recurso mais ou menos? 40 milhões como disse aqui?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Olha, 40 milhões seria um recurso para
avaliar até o que chamamos de fase três, que é o processo já de drogas aprovadas, e, que
se perpetua, digamos assim, por muitos... Por uso de milhares de pacientes no mundo.
E, seria um valor mais do que suficiente. Mas, as pesquisas na verdade, com
fosfoetanolamina nem começaram, não podemos considerar nem... Na verdade, tudo
que temos é assim, o que eu sei hoje sobre fosfo cientificamente falando? Eu sei que ela
é uma substância endógena, como foi muito bem colocado aqui pelo deputado
Massafera.
Ou seja, o meu próprio corpo produz e assim, como meu corpo produz insulina,
e, mas, que em algum momento o meu mecanismo de produção interna de insulina pode
falhar e eu posso ficar diabética. E o meu mecanismo produtor de fosfoetanolamina
pode falhar, e, aí eu abro espaço para algumas doenças oportunistas, como, por
exemplo, o câncer.
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E se ela é endógena e eu estou com câncer, obviamente que a minha produção
endógena não está sendo suficiente. E, isso nós já sabemos que a atividade da fosfo é de
dose dependentes, ou seja, se a minha produção endógena não está sendo o suficiente, o
câncer se instalou, e, se eu quisesse um resultado de ineficácia, eu por raciocínio lógico
iria ministrar uma sub dose. Por que? Se qualquer dose faz efeito, eu não preciso nem
dar a fosfoetanolamina, o próprio corpo produz, e, obviamente que existe uma
dependência de dose para que eu tenha uma eficácia.
E, de inúmeras formas eu posso maquiar essa dependência. A dose utilizada, isso
eu ouvi várias vezes o Dr. Paulo Hoff falando, e, “eu estou muito tranquilo com relação
a isso, porque as cápsulas que foram coletadas na USP, nem todas tinham meio grama, e
as da FURP, comprovadamente tem meio grama”, mas, comprovadamente para ele,
porque para mim não foi comprovado nada. E, uma vez que eu não tive acesso eu não
pude avaliar, e, então se eu quisesse, por exemplo, obter um resultado negativo para
essa pesquisa, a primeira coisa que eu faria seria providenciar uma sub dose.
Porque isso eu já sei e eu não preciso de teste, eu já sei que em baixas doses ela
não é eficaz, e, isso já se tem pesquisas no Ministério da Saúde demonstrando, eu tenho
a fosfoetanolamina endógena que não funcionou e por isso que esse paciente está com
câncer, e, não existe nenhuma dúvida na comunidade científica de que a fosfo endógena
ela é combatente do crescimento moral.
E, infelizmente, ao que tudo indica, e não é só ao que tudo indica, eu tenho que
admitir que eu conversei informalmente com uma das médicas participantes da pesquisa
que me disse que a pesquisa realmente foi realmente feita para provar que a fosfo não
funciona. E, não para verificar se ela tem ou não atividade. E, isso...
O SR. - ... Poderia repetir isso, Dra. Bernadete?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Eu acredito pelos fatos, que a pesquisa não
foi feita para verificar a eficácia da fosfoetanolamina, mas, para demonstrar que ela é
ineficaz.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Essa CPI já tem os valores que foram
investidos pelo governo estadual até o prezado momento nessa pesquisa?
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O SR. - Eu poderia responder. Eu fiz um questionário para o ICESP, e, até o
momento eles gastaram 600 mil reais nessa pesquisa. E responderam em ofício para
mim.
O SR. - O que foi gasto.
O SR. - Até hoje foram 600 mil reais.
O SR. - Foi então o que foi investido.
O SR. - Exatamente o dinheiro público investido em fosfoetanolamina.
O SR. - Eu poderia fazer uma pergunta? Dona Bernadete, eu tenho um amigo
meu, parente até, que é gerente de uma empresa do ramo, eu não vou entrar em detalhes,
e, ele me falou que existe um tratamento é nível ouro ou classe ouro, eu não sei, e, que
chegam a custar 700 mil reais, é um tratamento ministrado em três meses, e, depois o
setor volta em alguns anos e o tratamento, e, disse que é altamente eficiente, e, não para
todos os casos, mas, para muitos casos, de 700, 750 mil reais, a senhora tem o
conhecimento disso?
Um tratamento para o câncer tão caro?
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Então, infelizmente eu tenho
conhecimento pelos piores motivos possíveis dado ao meu grande envolvimento com
pacientes oncológicos, e, o câncer é uma doença bem democrática, ela não escolhe
tamanho de bolso, patrimônio líquido, raça, credo, ela atinge indistintamente todas as
pessoas, e, nesse meio existem pessoas de poder aquisitivo muito alto. E, que tem
acesso a todos os tratamentos disponíveis e de primeira linha.
Eu mesma admito que eu tive acesso ao que existe disponível e não tive acesso
ao imunoterápico porque no meu tipo de tumor não existe ainda imunoterápico liberado,
e, eu fiz parte de uma pesquisa de um que não demonstrou eficácia, mas, eu tive acesso
a inúmeros pacientes com poder aquisitivo para fazerem o uso de tratamentos na faixa
de 400 mil reais, alguns patrocinados por convênios de alta e primeira linha, e, outros,
as dispensas próprias.
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O SR. - Ou seja, é o preço de um tratamento a curto prazo o valor que eles
gastaram em toda essa pesquisa.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Infelizmente, os casos que eu tive acesso,
todos resultaram em óbito do paciente.
O SR. - Então, apesar do preço elevadíssimo, não sei, eu acho que essa CPI vai
fazer muita gente pensar, e, no Brasil hoje você tem que começar a pensar com medo.
Porque o medo ele faz até o psicopata ter um comportamento mais de acordo com a
sociedade. O medo.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Inclusive, deputado, esse teste que eu fiz
parte, dessa substância que já é aprovada nos Estados Unidos, hoje, essa substância e
aqui no Brasil ela não pode ser adquirida ainda porque ainda não recebeu autorização da
ANVISA, mas, um paciente que adquire esse medicamento nos Estados Unidos, ele
paga 40 mil dólares em uma embalagem com 21 comprimidos.
O SR. - Embalagem com 21 comprimidos.
O SR. - 40 mil dólares. Imagine se a fosfoetanolamina fosse vendida para um
laboratório multinacional quanto que custaria uma cápsula, que hoje custa em torno de
três ou quatro reais de custo. Isso é um absurdo.
O SR. - Pela ordem.
O SR. – Eu não tenho nada a ver, quem manda aqui não sou eu. Mas eu acho
que os esclarecimentos foram maravilhosos. Eu achei, de minha parte eu mais ouvi, eu
quase só ouvi, e quando eu falei, não falei nada. Falei apenas coisas pessoais, e, porque
na realidade o que tinha que ser dito, foi dito pelo Massafera, pelo Madalena, pela
Bernadete e por mais alguns deputados. E, eu mais ouvi.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a palavra, o
deputado Gileno Gomes.
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O SR. GILENO GOMES – PSL – Sr. Presidente, temos várias pessoas que vão
vir aqui para serem ouvidas, e vamos descobrindo realmente os valores, se for 40
milhões mesmo, o Madalena falou que são 600, e, sabemos que muitas vezes não se tem
o interesse.
O SR. - 600 mil reais.
O SR. GILENO GOMES – PSL – 600. Eu acho que 600 mil reais até momento
foram gastos.
O SR. - Não pagava o estacionamento e nem o lanche nem nada. Eu acho que
deve ser isso mesmo, mas, devagarzinho nós vamos descobrindo esses valores, certo? E
percebemos que esses grandes laboratórios não têm interesse nessa pesquisa. E, então
vamos continuar trabalhando.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, considerações finais. Eu gostaria de saber se
há disponibilidade de a senhora comparecer novamente aqui se for requisitado? Com
certeza, não é? Mas, eu tenho que fazer essa pergunta.
A SRA. BERNARDETE CIOFFI – Se Deus me permitir, eu estarei à
disposição dessa CPI.
O SR. - E, se Deus quiser vai, com certeza. Queria parabenizar ao deputado
Rafael Silva, porque nada disso seria possível se não fosse a propositura dele, e, V. Exa.
deputado Rafael Silva, eu gostaria de agradecer ao governador de São Paulo pela
presteza, atenção, e, ele foi muito solicito quando estivemos com ele, eu, o Massafera,
me recordo disso, em várias reuniões, e, em viabilizar o recurso, que, estamos apurando
aqui e se foi investido com responsabilidade, se foi investido com imparcialidade e
transparência.
E, se houve erro, esse erro vamos apontar, vamos apurar e incriminar quem tiver
que ser incriminado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Márcio. Bom, eu
agradeço a presença de todos, principalmente aqueles que ficaram até o fim escutando a
Bernadete Cioffi, que eu acho que foi muito esclarecedora a sua presença aqui, é o
nosso primeiro passo para ouvirmos outras pessoas, ao deputado Gileno, Rafael Silva, o
Wellington Moura, o Dr. Feliciano, cumprimentar e agradecemos a sua presença, ao
deputado Ricardo Madalena, Márcio Camargo e os que já deixaram, mas que
participaram, o Cássio Navarro, agradecer a presença de todos e vamos dar por
encerrada essa reunião, dizendo que a próxima reunião ficará convocada também para a
semana que vem, na terça-feira, às 14 horas e 30 minutos.
***
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22.11.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
22.11.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Boa tarde a todos.
Havendo número regimental de parlamentares, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam
o Estado a não realizar as pesquisas para liberação da substância fosfoetanolamina
sintética, produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos.
Quero agradecer a presença da deputada Marcia Lia e dos deputados Cássio
Navarro, Wellington Moura, Gileno Gomes e Ricardo Madalena. Solicito ao secretário
da Comissão que faça a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não?
O SR. - Peço a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Fica dispensada a leitura da Ata, e aprovada. Todos já receberam cópias.
A presente reunião tem a finalidade de proceder com a oitiva do convocado, o
professor e Dr. Durvanei Augusto Maria, convocado para prestar esclarecimentos
pertinentes ao objeto desta CPI. Solicito ao depoente que tome assento a Mesa para
iniciarmos a oitiva. Eu peço ao professor e Dr. Durvanei Augusto Maria, que leia e
assine o termo de compromisso do nosso depoente.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu, Durvanei Augusto Maria, infraassinado RG 15833840, exercendo cargo de pesquisador científico no Instituto
Butantan, fui convocado para comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito
como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal,
combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o
Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002. Declaro que fui advertido a dizer
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a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no Art. 4, inciso segundo, da lei
federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 22 de novembro de 2017.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço sua
presença aqui, Dr. Durvanei. Rapidamente queria ler seu currículo. O senhor possui
mestrado em imunologia pela Universidade de São Paulo em 1998; doutorado em
imunologia pela Universidade de São Paulo em 2002; e doutorado pela Universidade de
Paris. Atualmente é pesquisador científico seis do Laboratório de Bioquímica e
Biofísica do Instituto Butantan. Tem experiência na área de imunologia, biologia celular
e farmacologia, com ênfase em imunologia de tumores.
Atua principalmente nos seguintes temas; carcinogênese química, marcadores
tumorais, alterações celulares e ultra estruturais, respostas inflamatórias, toxinas animais
e metaloproteases, inibidoras de crescimento em metastização de tumores animais e
humanos,

melanomas,

marcadores

tumorais,

células-tronco

mesenquimais

e

indiferenciadas, triagem e farmacologia experimental. É um currículo extenso.
Apenas gostaria de esclarecer ao senhor que do ponto de vista legal, nossa CPI,
instaurada a pedido do deputado Rafael Silva, tem a finalidade de apurar se os recursos
investidos pelo Estado na pesquisa realizada pelo Icesp, da qual o senhor foi auditor
externo, se esses recursos foram aplicados obedecendo o protocolo feito. Protocolo esse,
que foi aprovado junto a entidade médica do Conselho de Ética Médico e também pela
Anvisa. Esse protocolo tinha um roteiro a ser cumprido. Minha pergunta, o senhor como
auditor que acompanhou - e depois o senhor ficará à disposição dos demais membros, é
o seguinte. Durante o seu acompanhamento das pesquisas nas reuniões, o protocolo foi
cumprido? Ele foi obedecido ou deixado de lado?
Segunda pergunta, se nas auditorias, por ventura de alguma não conformidade que
o senhor tenha apontado, ela foi atendida ou não? E a terceira pergunta que eu gostaria
de fazer é que inicialmente nós tivemos conhecimento que seriam pesquisados dez tipos
de tumores e células cancerígenas. Para cada tipo a ser pesquisado, haveria 21 pacientes
escolhidos. Ou seja, deveria haver 210 pessoas pesquisadas. Nós tivemos relatórios
conclusivos de que foram testados um número em torno de 70 e poucas pessoas, e
examinados de cinco a seis tipos de tumores. No fim a informação é de que as pesquisas
não levaram a resultado nenhum. Não se comprovou a eficiência do medicamento.
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Nossa obrigação é saber se esses recursos foram corretamente utilizados ou não. E
também fica uma outra pergunta. Nós tivemos informações e declarações no auditório,
por um deputado médico, de que o Estado gastou mais de 40 milhões de reais nessa
pesquisa. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento disso, e se acompanhou
algum tipo, ou se foi apresentado algum relatório sobre isso. Obrigado.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Boa tarde a todos. Vou fazer uma
explanação geral para termos uma compreensão de como foram feitos esses testes.
Primeiro, se há conformidades no atendimento do protocolo... Quando os auditores
participaram da primeira reunião para apresentação do protocolo clínico, ele já havia
sido aprovado em reuniões anteriores. Então a partir do momento que os auditores
participaram das avaliações dos prontuários dos pacientes, todo o desenho e
delineamento experimental e clínico já havia sido estabelecido.
A função dos auditores naquele momento foi a avaliação dos protocolos perante
um protocolo já pré-estabelecido pela instituição. Nenhum dos auditores teve
participação efetiva, nem na elaboração e nem nas discussões referentes a de que forma
deveria ser conduzida a pesquisa clínica. Em relação aos recursos que foram alocados
para esse estudo, desconheço os valores. Nossas funções como auditores, cada um na
sua área de expertise, era colher informações para o entendimento do comportamento de
um novo composto - que ainda não é um medicamento, é um estudo experimental - que
poderia contribuir para a melhora dos pacientes que deveriam ser atendidos naquele
protocolo.
Em relação ao desenho experimental, existia sim um estudo de dez tipos de
tumores; cada um contemplaria 21 pacientes. Por que 21? Porque um paciente de cada
grupo já tinha sido utilizado nos testes de segurança, do safety da droga, nos estudos de
fase um, que representa a avaliação da toxidade aguda da droga. Se a droga
administrada agudamente, poderia trazer alguns efeitos do comportamento de toxidade,
principalmente sobre as funções hepáticas, renais ou outras que poderiam levar a outras
comorbidades a esses pacientes.
Em relação a triagem dos pacientes, nenhum dos auditores pôde interferir ou
participou na eleição desses pacientes para esse estudo. Se ocorreram improbidades em
relação aos recursos, para mim foi uma grande surpresa saber que o Estado já alocou 40
milhões para essa pesquisa. Eu acho que se houve o gasto desse recurso, foi gasto para a
síntese do composto. Os pacientes que já foram recrutados pelo Icesp já são atendidos
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pelo hospital. Não há nenhum custo adicional nos exames que esses pacientes
realizaram, porque já fazem parte do estudo. O delineamento experimental dessa
pesquisa é um estudo resumido em que há um valor de medida, que se chama Recist,
que é a diminuição do volume tumoral nos exames de imagem. É esse o critério de
avaliação.
Há uma redução percentual nesse volume, e os pacientes têm como resultado
malsucedido, bem-sucedido ou inconclusivo. Foram esses os critérios de avaliação.
Agora se esses recursos existiram e foram alocados para o Icesp, eu não tenho
informação e competência para julgar se foi gasto adequadamente ou não. Eu sei que os
pacientes que foram utilizados nesse estudo já estavam sendo atendidos rotineiramente
por todas as clínicas oncológicas que existem na unidade Icesp.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria comunicar
que também recebemos a presença do membro desta Comissão, o deputado Márcio
Camargo. Não entendi bem a questão da amostragem, seriam feitos dez tipos?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Dez tipos de tumores.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - 21 pessoas por
tipo?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - 21 pessoas por cada grupo de tumor,
um total de 210 pacientes.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E essas 21
pessoas seriam distribuídas dentro de um critério de amostragem estatística, em que
você tem um paciente inicial, um paciente em andamento, um paciente dito terminal,
outro que usamos somente como teste placebo. Enfim, teria de quatro a cinco tipos de
pacientes diferentes nessa amostragem de 21 pessoas por tipo em pesquisa. A
informação que temos é que só foram utilizados pacientes paliativos.
Pacientes compassivos, o ministro da Saúde me ensinou que são aqueles que
temos compaixão. Ao invés de chamarmos de terminais, são chamados de compassivos.
E paliativo também é outro nome que se dá aos pacientes compassivos. Então de
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qualquer maneira, a informação que temos é que foram utilizados somente pacientes
paliativos. O senhor poderia me confirmar isso?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Vou esclarecer mais uma vez. A
escolha dos tipos de tumores, as condições que os pacientes foram atendidos já foram
pré-determinadas no momento que os auditores iniciaram o estudo da pesquisa clínica.
Então se eles eram compassivos, paliativos e do início do tratamento ou não, isso não
foi um critério que pudéssemos interceder.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu entendi, mas
queria saber o seguinte. Mesmo não podendo interceder no critério de escolha, você
teve conhecimento do tipo de escolha desses pacientes, ou não?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Nós não tivemos nenhum
conhecimento sobre quais eram os critérios utilizados nessa escolha, bem como quais
eram os pacientes que foram selecionados ou tiveram uma triagem. Só quero esclarecer
uma coisa. O termo placebo nesse estudo, na pesquisa clínica, não existe. Nós temos
hoje pacientes que fazem o tratamento convencional - seja quimio, radioterapêutico,
associado ou imunoterapêutico. Quando é introduzida uma nova droga na pesquisa, é
um paciente que já passou por outras fases de tratamento convencionais, e por
infelicidade eles têm um insucesso no tipo de resposta ao tratamento.
Esse tipo de baixa resposta é induzido pelo próprio tratamento quimio,
radioterapêutico ou associação deles. Ele se torna paliativo porque não tem mais
nenhuma alternativa da terapêutica convencional para que possa ser tratado. Essa é a
condição do termo paliativo ou compassivo. Placebo não existe na pesquisa química,
nesse grupo de pacientes. Eles são comparados, se há, ou com outras drogas de classe
farmacológica, ou com tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos convencionais. Se
um paciente já usou a quimioterapia com uma droga X, ele não teve sucesso, e entra
uma droga experimental como a fosfoetanolamina, é comparado o grau de sucesso quer ele da qualidade de vida ou da redução do crescimento do tumor ou formação me
metástase.
São esses os critérios básicos na pesquisa clínica.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então agora passo
a palavra ao deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar todos os pares que aqui
estão, e o Dr. Durvanei. Vou ser bem objetivo a respeito da fosfoetanolamina. É uma
substância que induz a morte de células cancerígenas e inibe a metástase. O senhor
comprovou isso em suas pesquisas, com experiências em animais?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Quero só colocar um ponto de início
para responder essa pergunta, que é muito simples. Do ponto de vista da resposta é
muito simples, mas ela contém inúmeras informações que vêm do estudo que já
desenvolvo no laboratório há alguns anos. Eu comecei trabalhando com screening de
drogas quimioterápicas ou novas formulações farmacêuticas em 1984. Então falar da
fosfoetanolamina é falar de um composto, um fosfolipídio que faz parte de diversas
estruturas celulares.
Todas as membranas celulares têm fosfolipídios. O teor desse fosfolipídio é que
caracteriza um tipo celular. As funções desse fosfolipídio fazem parte da estrutura da
célula - então suponhamos que seja um edifício, ele é concreto, ou tijolo, ou a estrutura
da parede, a pintura. Ela faz parte das estruturas celulares, quer elas das membranas
celulares que comunicam o meio externo, quer fosfolipídios de estruturas de organelas.
Mitocôndria tem, os retículos endoplasmáticos têm e muito, e algumas outras organelas
citoplasmáticas. As funções desses fosfolipídios sinalizam, são estruturas sinalizadoras,
porque se mobilizam na membrana celular e se movem de um lado para o outro da
membrana, e fazem caminhos internos na célula.
A resposta interna da célula é induzir apoptose. É induzir mecanismos de
sinalização onde há participação de outras moléculas do tipo proteicas, que induzem a
apoptose. É uma apoptose dependente da atividade mitocondrial. As proteínas que são
liberadas por esse processo são dependentes da via intrínseca da apoptose. Portanto, a
molécula é internalizada e degradada, e a mitocôndria é a estrutura alvo. Uma vez
ativada a mitocôndria, ela libera os fatores e a célula entra em apoptose. O produto
dessa apoptose é um fosfolipídio de membrana chamado fosfatidilserina. Ele é
semelhante ao fator VIII de von Willebrand da coagulação, e é capaz de formar uma
estrutura chamada corpo apoptótico. Ele é fagocitado ou internalizado por outras
células, que ativam a resposta imunológica.
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Então seria uma maneira pela qual a célula, ao ser tratada por esse fosfolipídio,
poderia morrer. A célula responderia a esses fatores liberando proteínas que controlam a
via apoptótica. Então para que isso ocorra há necessidade da fosforilação mitocondrial,
onde há liberação de uma molécula importantíssima e inicial desse processo, chamada
de citocromo c. Uma vez liberada, a cascata ou eventos subsequentes da apoptose são
finalizados e a célula expõe um fosfolipídio na membrana, que sinaliza para que as
células imunológicas possam ser ativadas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então na sua opinião, a
fosfoetanolamina tem um significado muito grande e deve ser pesquisado, para que no
futuro ela se torne um remédio?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu tenho certeza absoluta que muito
estudo deve ser aplicado para que possamos entender como esse fosfolipídio pode
impedir a proliferação das células tumorais. Então tem dois efeitos; primeiro é
proliferativo, de multiplicação - um gera dois, dois gera quatro, oito gera 16, numa
escala logarítmica ela pode impedir essa fase de crescimento; ou ela pode impedir com
que a célula passe de um compartimento para outro. Ou seja, ela sai de um tumor
primário para um sítio secundário formando o que chamamos de metástase.
Então a fosfoetanolamina, como outros fosfolipídios, na sinalização que faz, além
da apoptose, também controla sinalização das moléculas envolvidas na mobilidade
celular. Ela controla o sítio esqueleto. Então uma vez polarizado esse sítio esqueleto, as
células têm capacidade de se mover. Uma vez a habilidade de locomoção, ela se
locomove e vai parar outros sítios secundários. Ela sai da mama e vai para o linfonodo,
desse para o osso, e desse para o pulmão, e assim sucessivamente.
Eu só quero colocar uma coisa importante dos meus trabalhos. Todos os trabalhos
que publiquei têm uma dose, uma concentração. Sabemos que para a mama funciona
numa concentração, para carcinoma renal funciona em outra concentração. Atualmente
estamos estudando glioblastomas, e sabemos que a concentração é outra. Temos uma
faixa de resposta para o tipo de tumor, para a qualidade ou medida de resposta biológica
que o tumor terá.
Entrei na auditoria da pesquisa clínica no sentido de não ver o prontuário. Eu fui
em três ou quatro auditorias, e assim, eu tenho muita coisa para fazer no laboratório
além de ficar vendo arquivo médico. Então abrir um prontuário e transcrever o que está
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escrito para um papel, eu particularmente acho desgastante. A auditoria, do meu ponto
de vista, é mais uma transcrição das informações, ao invés de discutir as informações
contidas nesse estudo. A auditoria se presta para isso; em qualquer momento há uma
reunião ou discussão do caso para conduzir o estudo ou abortá-lo. Então
remodelamentos ao longo das pesquisas clínicas poderiam ser feitos ao longo do estudo
clínico. Em cada momento da pesquisa poderia ser discutido os casos de mama, os
casos de adenocarcinoma de pâncreas, os de fígado. Poderíamos ter outras informações
que poderiam ser úteis para consolidar os efeitos de um composto.
Eu Durvanei, como pesquisador, acredito que a soma, a adição da
fosfoetanolamina em outros tratamentos convencionais poderia sim, ter um efeito mais
proeminente se fosse estudada com mais cuidado, cautela e carinho.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tenho mais duas perguntas e já passo
aos meus pares. Na sua opinião, Dr. Durvanei, foram identificadas irregularidades nas
auditorias, nas poucas reuniões que o senhor participou?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Na primeira reunião, para mim foi
uma grande surpresa. Tem várias pastas em nossa salinha, e uma delas tem o
delineamento experimental e a forma como o composto seria distribuído ou
administrado ao paciente. No primeiro momento que li, da forma como ela ia ser
administrada, foi frustrante, porque os resultados eram enfadados a serem negativos, e
não positivos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua opinião, o senhor acha que essa
realização dos testes já foi premeditada para dar negativo?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não sei se premeditado. Eu não sei
quem julgou ou quem elaborou esse protocolo. Eu acho que quem elaborou o protocolo
deveria vir aqui expor, primeiro o que é um protocolo simplificado, para descrever os
critérios que foram e são estabelecidos dentro desse protocolo, que poderiam ser
julgados como benéficos, maléficos ou insignificantes dentro do estudo. Porque o
importante de uma pesquisa clínica é a casuística, é a matemática do processo, o
tratamento do dado matemático que leva a uma probabilidade de condições. É ter uma
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resposta insatisfatória, satisfatória ou não significante, que é traduzida como progressão
da doença, remissão ou em evolução.
Então seriam situações que o diretor clínico responsável por esse protocolo, que
teoricamente julgo ter uma experiência clínica importante, poderia descrever para que
possamos entender. Como foi dada uma forma pronta, para participar de uma auditoria
para transcrever dados, eu tenho certeza absoluta que foi mais útil ficar no laboratório e
descrever como a molécula entra na célula - que é o que estamos nos enveredando a
mostrar, a utilização de um receptor na célula. Sabemos que para cada tipo celular essa
entrada do ambiente externo para dentro da célula tem uma resposta diferenciada. Acho
que se tornou um teste não enfadado a ser negativo, mas inconclusivo. Ele não tem
substância, não tem matemática que mostre o grau de significância, ou critérios que
levaram a ser um composto não promissor, daqueles compostos que são promissores.
Não tem efeitos colaterais. As quimioterapias têm efeitos colaterais. Apesar de
que tenho que dizer uma coisa verdadeira para vocês, todos os compostos que são
administrados ou que somos expostos, dão efeitos colaterais. A exposição da nossa
radiação ultravioleta nessa sala causa danos no DNA. Mas temos um sistema
imunológico hígido que elimina essas células que são identificadas. Então se tomo 10
ml de água ela não causa nada; se eu tomo 10 litros, vai causar danos nas células. Todos
os compostos - falo composto, porque fosfoetanolamina ainda não é um medicamento,
mas um fármaco - podem sim ter um efeito de toxidade.
Nós já obtivemos uma curva dose-resposta em relação aos efeitos da toxidade
quando é administrada continuamente. No estudo de fase um, que mostrou um efeito
atóxico, sabemos que dependendo da concentração, como todas as drogas e
medicamentos trazem, eles têm efeitos de toxidade importantes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a última pergunta...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado. Só queria comunicar a presença do membro desta Comissão, deputado Rafael
Silva, autor da CPI.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar o deputado Rafael e
parabeniza-lo por ter proposto esta CPI tão importante na Casa. Dando continuidade,
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Dr. Durvanei, o senhor não acha que seria primordial ter feito farmacocinética, antes de
qualquer atitude, pois se tratava de vidas humanas?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Esse foi o primeiro ponto que todos
os auditores, de forma unânime, questionaram. Quais os dados obtidos na fase um? Ele
não tem efeitos tóxicos em tais indivíduos e pacientes, mas traduziram o que do ponto
de vista farmacocinético? Qual é a concentração plasmática? Há compartimentalização
da droga? Qual é a via de excreção? Qual é o tempo de permanência da vida média da
droga na circulação? Então nenhuma dessas informações, que teoricamente deveriam
ser obtidas no teste de fase um, foram definidas. Quem definiu o protocolo clínico
também definiu a ausência da execução desses resultados.
Como não fomos comunicados que não haveriam essas determinações, qual a
participação dos auditores na pesquisa clínica? Avaliação de protocolos. Mas não
sabemos se os indivíduos que têm câncer no cólon, têm uma resposta diferenciada
daqueles que têm um tumor hepático, dos que têm tumor de mama ou no pulmão. Então
cada órgão tem uma funcionalidade. Do ponto de vista de biodistribuição, os
acometimentos dos indivíduos que têm câncer levam às modificações metabólicas e
funcionais de diversos órgãos. Portanto, um teste farmacocinético deveria ser a base
para definição de toda a pesquisa clínica nas fases subsequentes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado. Eu retorno mais tarde com
mais perguntas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só para aproveitar
esse mesmo assunto, queria perguntar ao senhor se tem conhecimento de que agora, no
mês de outubro, o Icesp - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo abriu uma
licitação pública para contratar laboratórios especializados em pesquisas de
farmacocinética para continuidade desses testes.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Da mesma forma que desconheço a
utilização de recursos públicos para a execução do teste clínico, também desconheço a
licitação de indústrias ou laboratórios para determinação desses fosfolipídios ou da
fosfoetanolamina na circulação desses pacientes. Eu sei de uma coisa, que todo material
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que foi coletado do estudo de fase um foi armazenado no biobanco do Icesp, com a
finalidade suposta de outros estudos. Quais são eu não sei.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, quando foi instituída a
CPI? Foi antes ou depois dessa licitação? É uma informação muito importante.
Acreditam que só licitaram após a abertura da CPI. Acredito eu, falo com um pouco de
convicção.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela pauta
sequencial, nós podemos ter apenas cinco CPIs em andamento. Então essa devia ser a
15ª ou 16ª na escala de chamamento. Ela foi chamada em meados de setembro, e foi
constituída no fim de setembro e início de outubro. Nosso prazo é de 180 dias e está
valendo desde o início de outubro. A licitação foi efetuada, com certeza, depois da
instalação da CPI. Agora passo a palavra para nossa nobre deputada Márcia Lia.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Primeiro, obrigada doutor por estar aqui
respondendo nossas questões. Eu prestei atenção nas suas respostas e espero não estar
equivocada. Mas percebo que houve, não sei se a palavra é essa, mas, um mal
encaminhamento e direcionamento do processo todo. Algumas negligências foram
evidenciadas. O senhor poderia dizer para nós, do ponto de vista do senhor, que é um
cientista, se estou correta?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Da mesma forma que a senhora teve
dificuldade em designar palavras para dar continuidade a esse teste, também não posso
julgar as pessoas que fazem parte da direção dessas instituições para definição desses
estudos. O que eu tenho convicção é que a forma como foi apresentado o teste já foi
pré-moldado pelo grupo que iria conduzir esses estudos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou pedir um aparte. Não teve
participação dos auditores, criado pelo professor Gilberto, com relação a dosagem e o
que ia ser encaminhado. Como seriam executados os testes, isso já veio pronto?
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O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Se não me engano foi em abril que
participamos, não é isso? E toda a definição dos testes - e inclusive já haviam sido
concluídos os testes da fase um -, todo o protocolo da condução desses testes já estava
sendo estabelecido no curso da pesquisa clínica. Nossa finalidade lá foi transcrever as
informações do prontuário em papel ou do eletrônico, para entendimento e compreensão
do que estava ocorrendo naqueles pacientes que foram selecionados pela equipe
competente.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Tentarei ser mais objetiva então. Eu realmente
estou tateando para não ser injusta com ninguém, e não cometer nenhum equívoco. Se o
senhor fosse a pessoa responsável por elaborar o protocolo, o senhor o elaboraria da
forma como ele foi elaborado?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Poderia ser o mesmo protocolo, mas
a informação inicial para dar continuidade ao teste seria a determinação da concentração
plasmática e o tempo de meia vida desse composto na circulação, para que depois eu
pudesse entender o comportamento no paciente oncológico.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - O protocolo não estabelecia esse critério?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E isso seria através de uma
farmacocinética?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Sim, estudos farmacocinéticos e
farmacodinâmicos, dos quais poderíamos avaliar a ação e a biodistribuição da droga ou
composto. Eles não foram realizados no momento do início do teste da fase um, que
poderia contribuir para o entendimento da droga em relação a concentração, ou mesmo
a forma de administração ou posologia da droga naqueles pacientes que foram
estudados.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputada Márcia Lia. Uma objeção aqui. O senhor tem conhecimento de que, no dia
quatro de abril desse ano, o Icesp encaminhou ao professor Gilberto Chierice uma carta
com protocolo, perguntando a ele qual seria a dosagem correta a ser administrada aos
pacientes no teste? E no dia 11 de abril, uma semana depois, por escrito e protocolado, o
professor Gilberto respondeu dizendo que isso deveria ser determinado pelos testes de
farmacocinética. O senhor tem conhecimento dessa correspondência?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não tive acesso a essas
correspondências. Mas nós, como auditores, discutimos sobre a importância da
determinação dos testes. Da concentração da fosfoetanolamina na circulação, ou mesmo
das vias de excreção desse fármaco eu não tenho conhecimento. O que tivemos foi uma
discussão sobre a importância desse estudo para continuidade das outras fases do teste.
Isso sim.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Eu sou leiga no assunto, e como já disse, não
tenho formação científica. Não sou médica, química ou farmacêutica. Sou da área
jurídica. Mas percebo com muita clareza, não tenho dúvida nenhuma em dizer que
houve algo errado na condução desse processo. Por alguma razão, de alguma forma,
esse processo foi mal encaminhado por alguém. Está evidente. Como leiga não teria
dúvida nenhuma de dizer que houve alguma coisa equivocada no processo de
experimento, para saber se de fato toda essa análise e evolução do processo se daria a
contento.
Eu fico me perguntando onde o equívoco teria se dado efetivamente. O senhor
conseguiria evidenciar isso para nós?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - É difícil julgar. O ponto de partida é
você ter a determinação da farmacocinética. Se pressupõe que se começou errado,
terminaria errado. Essa é a conclusão. Partindo do princípio que a justificativa teria sido
que a população já havia consumido de forma prescrita ou pré-distribuída, partiu-se
daquelas informações. Embora a forma como foi descrita no delineamento experimental
não seja a mesma que a população estava tomando. Não sou eu que vou julgar a forma
pela qual ela deve ser administrada, porque os trabalhos que eu estudo é trabalhar de
uma forma intraperitoneal ou endovenoso. Ela vai para a circulação.
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Por que isso? O próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações
mostrou que a circulação da droga, quando administrada numa concentração X, é muito
rápida e sai logo da circulação. E por incrível que pareça, 12 horas depois ela aparece
novamente na circulação. Onde ela foi parar? Como foi parar? Em qual órgão alvo que
ela se concentrou, se compartimentalizou ou foi excretada? Se o próprio ministério já
tinha dado indícios pelos eméritos professores que fizeram parte desse estudo - porque
de restante são meros auxiliares, porque dentro do laboratório só sabe o quão difícil é
você determinar um fosfolipídio na circulação quem o faz.
A grande dificuldade do Icesp foi a escolha de um laboratório ou centro de
referência que possa determinar a concentração desses fosfolipídios. Não é fácil. Precisa
também ter expertise. Como justificar? Você dá uma droga, ela some de circulação
depois de cinco minutos ou até menos, e depois ela aparece 12 horas depois, olha que
incrível, nas mesmas concentrações que foi injetada na hora zero. A justificativa é de ser
síntese endógena. Mas isso levaria à liberação da fosfoetanolamina? Isso precisa ser
perguntado para um farmacologista clínico que poderia justificar a reentrada na
circulação, e de como ela é liberada endogenamente. Eu até acredito que tenha, porque
tem a síntese endógena, mas com outras finalidades, que é a internalização para a
mitocôndria ou para o stress oxidativo do reticulo endoplasmático que leva a síntese de
outras moléculas, que são dependentes ou de ácidos graxos ou mesmo de outros
elementos lipídios, como a cardiolipina.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Uma penúltima pergunta. Se o senhor fosse
escolhido para ser condutor dessa pesquisa e de toda essa avaliação do medicamento, e
do processo todo, o senhor faria diferente?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Primeiro, eu estabeleceria nos
indivíduos sadios, qual o comportamento farmacocinético desse composto. Nos
indivíduos que têm câncer, nos diversos tipos e estágios do crescimento tumoral. Então,
tumores primários, lesões metastáticas, insuficiência renal...
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - E não foi feito isso?
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O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Isso não foi estudado. Se foi feito,
não foi posteriormente avaliado ou dado ênfase nesse estudo do comportamento desse
novo composto, para o tratamento de câncer.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Minha última pergunta. O senhor poderia
mencionar os nomes dos pesquisadores que elaboraram esse protocolo?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não sei quem elaborou o protocolo,
porque tem uma xerox numa pasta. Quem elaborou teoricamente seria o diretor clínico
responsável por essa pesquisa.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - O senhor não tem o nome?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu particularmente não sei. Uma
porque nenhum documento da sala de auditoria pode ser copiado, fotografado ou
enviado para outros meios de comunicação.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Somente para
esclarecer a nobre deputada Márcia Lia, foi feito um convênio de cooperação entre a
Secretaria de Estado da Saúde e o Icesp, para efetuar as pesquisas. O condutor das
pesquisas, o responsável, é o Dr. Paulo Hoff. Ele nomeou uma equipe ao lado dele, de
duas ou três pessoas que temos os nomes, e já estão convocadas para comparecerem a
esta CPI e dar os esclarecimentos.
Apenas dentro do nosso plano de ataque nesta CPI, aprovada inicialmente, e
depois vou lhe mandar cópia, nós estamos trazendo as pessoas externas que
acompanharam internamente. Já veio a Dra. Bernardete Cioffi, que está com um
problema de saúde e não pôde vir. E temos outros nomes já convocados. Convidado
pode vir, mas não presta esclarecimento dentro dos termos de confidencialidade que
assinaram, então estamos convocando. Temos várias pessoas convocadas. Se Deus
quiser na próxima reunião já teremos dois convocados que virão prestar
esclarecimentos.
Vamos chegar exatamente naqueles que conduziram a pesquisa dentro da
metodologia, e que a formularam. Agora passo a palavra...
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O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós podemos pedir cópia de todos esses
documentos da auditoria?

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu acho que já
entreguei uma pasta para todos.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Sr. Presidente, cumprimentar
rapidamente os nobres pares. Doutor, parabéns por ter vindo explanar tantas coisas
importantes, mas o excesso de Comissões nesta Casa acaba atrasando. Eu faço parte da
CCJ e por isso me atrasei um pouco, ainda não dei quórum, e agora estão nos chamando
para a Comissão de Assuntos Metropolitanos, senão não vai dar quórum. Eu peço sua
licença, mas com todo prazer ouvirei e pegarei depois as explanações, porque está sendo
muito importante. Só para me desculpar, mas estou trabalhando bastante nesta Casa. É
um prazer receber a todos. Peço sua licença, presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
deputado Márcio Camargo. Agora nós ouviremos a pergunta do deputado Gileno
Gomes.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Obrigado presidente e deputados presentes.
Queria perguntar ao Dr. Durvanei. Vi aqui que o senhor respondeu sobre os 21
pacientes para serem pesquisados dentro de dez tipos de tumores. Esses 21 pacientes
passaram por testes, da forma que deveria ser feito, na linha determinada pela auditoria
ou quem quer que seja?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Não. O estudo foi suspenso
temporariamente. E pelo que soube numa divulgação de um congresso realizado no Rio
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de Janeiro, eu acredito que foram avaliados 74 pacientes. Dos dez tipos de neoplasias
que foram elencadas no estudo, várias não contemplaram um número esperado de
pacientes. Para a corte de hepatocarcinoma acho que foram seis pacientes, para
melanoma dez, para pâncreas acho que foram mais dez. Então existe uma série de
lacunas para os dez tipos de tumores que foram estudados. Há um déficit no número de
pacientes...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou pedir um aparte ao Gileno, porque
se não me falha a memória, o Dr. Durvanei pode me corrigir, teve um tipo de câncer que
só tinha um paciente. Se não me falha a memória foi dito isso na última audiência aqui.
Do fígado.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Em relação ao número, como me
ausentei por um bom período das auditorias... É transcrição, você pega o prontuário e
coloca o volume do tumor inicial, se tomou quimioterapia, se teve complicações. Eu
não sei o número. Sei que nem todas as cortes ou tipos de tumores foram concluídos
com o número de 21 casos a serem analisados, com um total de 210 pacientes.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Esses prontuários dos pacientes, quem definia,
de que forma?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Do ponto de vista de organização de
pesquisa clínica, eles têm uma infraestrutura muito bem montada. Ou você tem o
prontuário transcrito no sistema informatizado ou solicita todos os exames e
informações em papel, que sobem para o 12º andar, se não me engano. Você tem como
acessar as informações que foram transcritas por escrito num prontuário ou no
eletrônico.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Por quanto tempo o senhor trabalhou nessa
pesquisa?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Acho que fui em quatro auditorias
nesse período, porque era extremamente desgastante. Você perde um tempo primeiro
para esperar o carrinho dos prontuários chegarem no 12º andar, e depois acessar o
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computador com os prontuários eletrônicos. Muitas vezes nós ficávamos checando as
informações que estavam escritas e as que estavam disponíveis eletronicamente, no
sentido de checagem. Como se fosse uma confirmação das informações que o médio
clínico transcreveu, os resultados das imagens e informações que para nós eram
pertinentes.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Dentro dessa pesquisa os pacientes que foram
submetidos a ela, que estavam tomando a fosfo, comentavam se tiveram alguma
melhora?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Eu nunca vi nenhum paciente no
Icesp, nem no corredor e nem em qualquer localização da infraestrutura do Icesp. Como
auditores, não tivemos acesso a nenhum paciente fisicamente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor fala pelo senhor ou por todos
os auditores?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Todos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Os pacientes, no caso, seriam que nem
cabeça de bacalhau, invisível então.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - É um prontuário eletrônico ou de
papel, esses são os pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso fazia parte do protocolo?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - É a forma pela qual a pesquisa
clínica é conduzida.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É de praxe auditores não participarem?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - É praxe, mas o que é importante na
pesquisa clínica são as reuniões que ocorrem ao longo da pesquisa. São discutidas as
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informações ao longo do estudo, que podem levar a modificações no protocolo. Isso não
ocorreu. Em nenhum momento tivemos qualquer reunião para apresentação dos dados
que poderiam... “O paciente dessa corte respondeu dessa forma, o paciente da corte dois
respondeu de outra forma”. Nós não tivemos uma agregação das informações para que
pudéssemos discutir a continuidade das fases subsequentes no estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E existia uma lista de pacientes? Tinha
nomes?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Isso tem, número de prontuário com
foto e todas essas informações. É um sistema rastreável do ponto de vista de boas
práticas de pesquisa clínica.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Todos esses dados da pesquisa dentro da
auditoria, isso era documentado? Onde ficava?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Todos esses dados estão disponíveis
ou no sistema eletrônico, que tem uma senha para acessá-lo, ou no prontuário de papel.
Tem um serviço de armazenamento dessas informações.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Dentro do andamento de algumas discussões,
falaram alguma coisa de sumir algum desses documentos, ou precisar ir num...?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Pelo menos nas auditorias que fui,
nenhuma dessas informações dispares ocorreram. Se não tinha prontuário ou exame
solicitado que não tinha resultado, isso eu pelo menos em nenhum momento detectei.
O SR. GILENO GOMES - PSL - No tempo que o senhor esteve lá no trabalho
dessa pesquisa e auditoria, em alguma discussão, em algum momento teve representante
de algum laboratório participando?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Nunca tivemos nenhuma reunião
para discutir o andamento do protocolo. Em nenhum momento. Entre o grupo clínico do
hospital e os auditores, nunca tivemos. Nós sempre recebemos tudo formatado, o
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protocolo ou as informações extraídas desses protocolos. Nunca tivemos nenhuma
autonomia de discutir as informações obtidas nesse estudo, se eram favoráveis ou
desfavoráveis, ou se contribuiriam de alguma forma para melhora da qualidade de vida
desses pacientes.
O mais importante para o paciente oncológico muitas das vezes é melhorar a
qualidade de vida, tornando o indivíduo hígido para inseri-lo novamente na sociedade.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ricardo, mais
alguma questão? Rafael?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Estou ouvindo atentamente o Dr. Durvanei, que
faz um trabalho maravilhoso e sério, pesquisando e interessado. Nós traçamos algumas
comparações e analisamos alguns parâmetros, baseados em outras coisas que
aconteceram. Albert Sabin pesquisava 14, 15, 16 horas por dia. Jonas Salk também.
Eles queriam chegar a um resultado. O Jonas Salk, com o micróbio morto, e Sabin com
o micróbio atenuado. Eles queriam resultados. Alexander Fleming quando estudou
aquele fungo penicillium, e fizeram até gozação com ele, porque achavam um absurdo.
A partir dali saiu a penicilina. Se você analisar o trabalho de Santos Dumont, com
aquelas coisas que ele criava para voar, era esquisito. Mas ele buscava um resultado, um
progresso.
Então em todo tipo de pesquisa quando existe a busca do resultado, do progresso,
podemos ter um resultado positivo. Agora não sei. Desde o começo não senti boa
vontade por parte de autoridades para se buscar um resultado. Não senti. Talvez se a
iniciativa fosse de um laboratório que quisesse uma patente importante lá na frente, aí
eles gastariam milhões de dólares para tentar - muda uma molécula, a outra, aumenta a
concentração, diminui. Mas aí percebemos o interesse de alguns em se resolver um
problema em favor da população, interesse de outros em ter um lucro gigantesco lá na
frente. Mas no nosso caso eu não sei. Eu não senti essa busca pelo resultado.
Desde antes de se falar no assunto, muita gente falou que isso não dava certo, não
funcionava. Eu falei aqui em outros encontros que recentemente fiquei por mais de dois
meses em cadeiras de rodas, porque tive um problema - e ainda estou - de hérnia de
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disco. De repente me apresentaram uma capsula: “esse é bom”. Eu tomei, inclusive
consegui sair da cadeira de rodas, mas depois um médico me alertou que era um
elemento desconhecido, e podia ter efeito colateral gravíssimo. Pode até ser um antiinflamatório muito poderoso, e que realmente dê resultado, mas o perigo existe. Na
fosfoetanolamina, pelo que acompanhei e verifiquei, nenhum efeito grave aconteceu.
O senhor colocou com muita seriedade e propriedade que algum efeito colateral
sempre existe. Até se o cara tomar muita água ele pode ter, ou se beber muita cerveja,
vinho. Tem o problema. Até alimentação, se ele comer muito, vai ter vários problemas.
Mas da fosfo, se houve problema foi pequeno e insignificante. Agora falta de vontade
eu percebi, com a própria proibição do uso da fosfo. Não tem efeito colateral? Mas
vamos proibir. De repente minha esposa faz um negócio bate couve, com gengibre, e
tomei hoje. Muita gente fala que o gengibre ativa não sei o que, não é bom. Então
vamos proibir o gengibre e muitas coisas. No fim vamos proibir tudo.
Proibir o uso da fosfo naquele momento me pareceu outro interesse, o medo que o
negócio pudesse dar certo. Eu não sei se existe esse medo, e eu tenho medo desse medo.
Eu não sei se o Dr. Durvanei também pode. Eu sei que ele tem uma responsabilidade
maior que a minha, porque falo como um agente político. Ele como uma pessoa voltada
para a ciência, a preocupação é realmente não ultrapassar limites. Eu não tenho essa
preocupação, então coloco que tenho medo do medo dos outros. O medo que eles têm
de que possa dar certo. Agora como todas as pesquisas evoluíram através de testes e do
exercício da vontade de se buscar resultados, eu sinceramente não sei. Sou cético nesse
assunto. Não sei se realmente está sendo bem encaminhado ou se eles querem
resultados, ou que tipo de resultados.
Não sei se me fiz entender, mas é minha preocupação Dr. Durvanei. Gostaria de
saber sua opinião, se você realmente acha que eles querem resultado, e que tipo de
resultado eles querem.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Deputado Rafael, quero só colocar
alguns pontos na história dos fosfolipídios. Primeiro, o metabolismo como um todo é
alterado nas células tumorais. Então obviamente existem alterações no metabolismo de
carboidrato, lipídico, das proteínas. Toda a cascata dos eventos metabólicos que a célula
tumoral tem, pode estar alterada. E essas alterações são produto de alterações também
genéticas, porque todas as enzimas relacionadas ao metabolismo podem ser alvo de
mutações.
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Então se elas são multadas e tenho modificações quantitativas, obviamente a
qualidade e a quantidade da resposta vai variar conforme o tipo de tumor. E é uma
resposta individual. Cada indivíduo tem um comportamento para aquela droga; cada
tumor, com aquele perfil que apresentam marcadores específicos, alterações genotípicas
importantes, cada um tem um comportamento biológico. Ou cresce mais rápido, ou
metastatiza ou não cresce e não metastatiza. Cada um tem um perfil de mutações que
são produtos de várias alterações metabólicas dos gêneses que controlam a proliferação
celular, do gênese do reparo celular que podem ser herdados e aparecem
espontaneamente.
Essa é a teoria da gênese da célula tumoral. Vários mecanismos em conjunto
levam à transformação celular. Quando a fosfoetanolamina foi introduzida para
pesquisa clínica, minha pergunta... Eu não responderei sua pergunta, mas farei uma a
mim mesmo. Será que os critérios de avaliação seriam os mesmos preconizados para
aqueles tratamentos que têm uma toxidade elevada e um grande número de efeitos
colaterais? Muitas vezes esses sim, são os causadores de imunossupressão ou de outras
alterações que levam ao crescimento e aparecimento de outros tumores. Será que eu não
poderia estabelecer outros critérios na pesquisa clínica, que poderiam contribuir para um
entendimento do composto num indivíduo que tem câncer, no seu metabolismo, e para a
compreensão desse fosfolipídio na circulação?
Minha pergunta é, será que o desenho que foi desenvolvido da pesquisa clínica
traria sim, as informações necessárias para a compreensão desse fosfolipídio? Eu quero
colocar uma coisa importante para vocês. O tratamento com fosfolipídio já existe há
muitos anos na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil também foi liberado um
composto que é fosfolipídio para tratamento de leishmaniose canina desde setembro de
2016. Então já existe sim outros fosfolipídios que são usados na clínica - não na
humana, mas na veterinária.
E sim, existem outros compostos derivados e sintéticos dos fosfolipídios, que têm
grande potencial de controlar o crescimento, a progressão da doença e remissão de
tumores estabelecidos que só receberam fosfolipídio, de tumores que foram tratados
com radioterapia, adjuvância com fosfolipídio, de tumores que foram tratados com
quimioterapia e mais fosfolipídios, e a associação quimio, rádio e fosfolipídio. Existem
vários estudos publicados desde 2016, e muitos em 2017, que mostram a contribuição
da introdução de fosfolipídios no tratamento monoterápico ou poli terapêutico no
crescimento do tumor.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tenho mais algumas poucas perguntas,
mas gostaria que o Dr. Durvanei esclarecesse para mim. A pílula usada nos testes não
teve uma avaliação pelos auditores de sua equipe? O senhor sabe se teve ou não?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Nós nunca vimos nenhuma cápsula.
Não vimos nem o paciente, e nem a cápsula.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E pelo que nós sabemos aqui, foi
solicitado pelo menos uma capsula para fazer o teste, e comprovar se realmente os
pacientes estavam tomando fosfoetanolamina. Na sua opinião, o senhor não acha que
uma auditoria teria que ter pelo menos uma pílula para fazer os testes?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Olha, eu me pergunto qual a função
dos auditores na fosfoetanolamina. Pedir, nós solicitamos. Agora obter o material, até o
momento não obtivemos. Solicitamos, mas não foi encaminhado. Pode até ter sido
respondido, mas o produto encaminhado ao laboratório não foi realizado. Solicitado foi.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Muito estranho.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Os ácidos graxos, o senhor acha que eles
são importantes de serem ingeridos no tratamento da fosfoetanolamina?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Vou responder nos modelos
experimentais que eu estudo. Eu não introduzo nenhum ácido graxo, porque a droga é
administrada na circulação. Então se há dependência da absorção da droga por ácidos
graxos, nesse modelo eu não consigo avaliar. Porém, a literatura mostra a importância
de vários ácidos graxos, principalmente os eicosanoides na modulação da resposta
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inflamatória, e mesmo o EH no controle da proliferação e crescimento de vários tipos de
tumores.
Então supostamente a introdução de ácido graxo com a fosfoetanolamina
contribuiria sim para uma somatória dos efeitos antiproliferativos. O estudo
farmacocinético, se bem desenhado, poderia sim contribuir com pacientes ou indivíduos
sadios, na ausência ou presença de um ácido graxo ou de uma mistura de ácidos graxos.
Se poderia facilitar a absorção e tempo de retenção da droga na circulação. Como isso
não foi feito, não posso responder. Nós não temos condições, da forma como o estudo
está sendo conduzido, de responder se a importância do ácido graxo contribuiria para
esses pacientes, em particular, para a melhora da qualidade de vida ou redução do tumor
ou progressão da doença.
O estudo farmacocinético poderia sim, trazer essa informação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor como cientista, tem
conhecimento de que outros países estão pesquisando a fosfoetanolamina?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Olha, pensei hoje em trazer uma
informação de um site de buscas de artigos científicos, que é a PubMed. Infelizmente
não tive tempo de fazer, porque tive outro compromisso no laboratório pela manhã. Mas
existe sim, vários centros formulando fosfolipídios para carrear drogas, para usar em
imunodiagnósticos, para acoplar tratamentos radioterápicos e bombardeamento com
esses lipídios, principalmente em tumores do sistema nervoso central. Existem não só
pesquisadores, como outras indústrias farmacêuticas relacionadas ao diagnóstico
oncológico, associando fosfolipídios como carreadores, que depois são bombardeados
por bombas e sistema de radioterapia que associam o diagnóstico ao tratamento.
O indivíduo passa por uma máquina, é bombardeado e ativado, usa-se o
diagnóstico e ao mesmo tempo o paciente já é tratado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor viu progresso em suas
pesquisas com a substância fosfoetanolamina em camundongos?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Temos numerosos resultados
positivos e muito promissores. Primeiro, nós desenvolvemos outra formulação, que é
lipossomal. Da mesma forma que os pesquisadores internacionais desenvolvem
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moléculas, temos expertise para desenvolver essas moléculas. Carrear a droga, do ponto
de vista de aumentar sua especificidade e distribui-la para um órgão específico, mantêla retida no órgão por maior tempo, isso nós já estamos fazendo. E sabemos que a
apresentação da droga por outro veículo com lipossoma, que é um carreador também
composto por gordura, retém a droga de 14 a 16 dias no tumor. Isso experimentalmente.
Então o indivíduo não precisaria tomar diariamente. A posologia poderia ser
modificada por uma apresentação da via de acesso dessa droga. Ela poderia ser mais
efetiva em menor concentração, por um tempo muito maior. Se manteria viável na
circulação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Uma última pergunta, Sr. Presidente. O
senhor como imunologista, por que diz que ainda há muito o que se estudar sobre a
fosfoetanolamina?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Fiz meu mestrado e doutorado na
imuno, mas trabalho atualmente mais com controle da proliferação tumoral e
metastização. O que eu quero estudar é qual o perfil metabólico que um paciente de
câncer de mama tem, com marcadores hormonais positivos daqueles que têm
marcadores hormonais negativos. Nós sabemos que hoje, para resposta no laboratório in
vitro - não no modelo animal -, que tumores positivos para os receptores hormonais
daqueles que são triplo negativos têm respostas diferentes da fosfoetanolamina.
Leucemias que têm uma gênese de resistência a múltiplas drogas, o MDR positivo, ela
não responderia a quimioterapia. Mas respondem a fosfoetanolamina.
Essas informações associadas ou pareadas a uma pesquisa clínica poderiam
contribuir não só para meus estudos, mas para os pacientes que precisam desse
composto numa tentativa ou para melhorar, controlar o crescimento desse tumor, ou
melhorar as condições de vida desse paciente. O que a pesquisa básica precisa é a
interface da pesquisa clínica. Se eu não consigo vencer nenhuma barreira, vou ficar
estagnado sempre no laboratório. Faço, publico, e assim se tornando um ciclo vicioso.
Então se o grupo clínico não faz essa interface de discussão dos resultados, não vamos
chegar a nenhum denominador comum.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Presidente, de minha parte agradeço o
comparecimento do Dr. Durvanei, e continuo na mesma linha. Nós vamos apurar com
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responsabilidade e imparcialidade. Quem tiver que responder por ter cometido crime,
nós vamos apontar no final do nosso relatório. Muito obrigado.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Terei que me retirar
também. É minha primeira participação nesta CPI, fui nomeada agora, e como já disse,
não entendo muito da questão científica. Mas entendo um pouco da vida. E me parece
que foi muito acertada a implantação desta CPI aqui na Assembleia Legislativa de São
Paulo. Que há algo estranho nesse processo todo, ninguém tem dúvida. Infelizmente
vivemos num país onde o nacionalismo foi embora, onde os interesses maiores estão
sendo descartados.
Eu não tenho dúvida quando vemos que nosso maior cientista, o general Othon,
que foi condenado a 43 anos porque desenvolvia pesquisas científicas, sem nenhuma
explicação mais plausível, de que de repente presidente, também estejamos diante de
alguém tentando roubar essa... Talvez o termo roubar seja muito forte, mas não encontro
outro no momento, então vai esse mesmo. De tirar o protagonismo dessa pesquisa,
desse desenvolvimento científico. E sabemos da força da indústria farmacêutica
internacional.
Então parabéns a V. Exa. e a todos aqueles que assinaram para que pudéssemos
conversar um pouco sobre esse assunto. Tenho claro para mim que vamos chegar a
algum lugar. Foi o primeiro dia que participei, mas sinto que tem luz no fim do túnel, e
essa luz pode não ser muito agradável para algumas pessoas. Mas conte conosco,
porque acho que temos que investigar mesmo. Esse é nosso papel aqui na Assembleia
Legislativa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria agradecer
sua presença deputada Márcia Lia, e contar com você nas próximas reuniões possíveis,
principalmente por sua profissão de advogada. Nós fomos criticados porque esse
assunto é para ser discutido na pesquisa, na ciência, na universidade, e não na
Assembleia. E esta CPI instaurada a pedido do deputado Rafael Silva visa exatamente
apurar as questões jurídicas envolvidas nessa pesquisa, nãos as técnicas. É aí que
caminhamos.
Queria agradecer sua presença, e se quiser se retirar, já estamos no fim. Mas
queria aproveitar sua presença, Dr.

Durvanei, e fazer algumas perguntas

complementares. Ouvi dizer que em geral, as nossas células do corpo humano, 70% é
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água e mais ou menos 30% de sais minerais. No espaço máximo de um ano todas as
nossas células se renovam, e essa renovação acontece, com exceção dos neurônios, em
todo nosso corpo através da evaporação da água. Então esse mecanismo de reprodução
celular é feito através do ácido desoxirribonucleico, em que uma célula se recompõe
fazendo outra, morrendo uma para nascer a outra, num sistema xerox.
A qualquer hora esse xerox sofre uma falha, e ela passa a se reproduzir mais
rapidamente. Eu vi nos Estados Unidos uma discussão há mais de 30 anos, no sentido
de um cientista dizendo o seguinte. No instante que a célula vai se reproduzir submetida
a um efeito de radiação solar, raio x ou cósmico, ela sofre essa mutação originando o
câncer. Agora já expandimos muito dizendo que a alimentação, o agrotóxico, tudo isso
influi na reprodução celular e na doença, e também nosso estilo de vida gerando estresse
e autopunição psicológica das pessoas.
Isso tudo leva à minha pergunta. Todas as células são aeróbicas, transpiram e
eliminam água. E a célula doente e cancerígena é anaeróbica. A função da
fosfoetanolamina no organismo é marcar a célula doente e de uma certa maneira
destruí-la. Essa informação bate?
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - Vou fazer uma pequena explicação
dessas informações entre anaeróbicas e aeróbicas. Você disse muito bem, a célula tem
vários componentes e a água é um dos principais. No neurônio, na massa cerebral, são
os fosfolipídios. 83,7% é massa lipídica, e o restante proteínas e outros elementos
essenciais. Tem uma diferença entre o tipo celular e a necessidade que a célula tem
metabolicamente. A célula prolifera, tem um ritmo de crescimento e morte, que é
chamado de ciclo celular. Toda vez que a célula induz a proliferação, eu tenho uma
maquinaria que controla essa proliferação, e ao mesmo tempo checa essa proliferação
para que a célula progrida ou não para a divisão celular e multiplicação.
É muito simplista, porque existem numerosas proteínas e vias de sinalização que
controlam e fazem essa checagem da progressão do ciclo de vida ou proliferação que
essa célula tem. O que acontece com o tumor? A célula tumoral cresce
independentemente dos controles desse ciclo celular. Ela vai crescendo de forma
incontrolada. Nesse crescimento ela se habilitou em ter duas estratégias importantes. Ela
cresce muito rápido, e faz células das mais diferentes formas, com mutações maiores e
menores, ou alterações maiores ou menores. Então o tumor é heterogêneo, uma massa
celular heterogênea.
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As células que estão mais na periferia recebem um aporte vascular, e as células
mais centrais recebem menos aporte vascular. Então o conceito anaeróbico e aeróbico é
em relação ao suplemento de oxigênio. Elas estão em hipóxia ou normóxia - ou elas
recebem quantidade de oxigênio necessários em níveis normais, ou tem uma supressão
menor que induz a célula a crescer mais rapidamente. Ela usa vias metabólicas em
restrições ao oxigênio ou em condições não restritivas de oxigênio. Não é que seja uma
célula anaeróbica ou aeróbica.
A anaerobiose e a aerobiose são do metabolismo bacteriano ou fúngico. Não
existe para célula de eucarioto. É um metabolismo restritivo. A atenção de oxigênio
dada pelo suprimento da rede vascular. Como o tumor cresce, ele também induz o que
chamamos de aporte vascular neoangiogênese. Ele faz vasos neoformados anômalos,
em que o sangue invade o tecido na parte periférica. Na parte central sempre há uma
relação de tensão de oxigênio melhor. Ele é hipóxico em relação a área periférica. Essa
área onde tem atenção de oxigênio melhor, muitas vezes a célula morre por um processo
contrário a apoptose, chamada de necrose.
Tem tumores que têm maiores ou menores áreas de necrose, que estão
relacionados com fatores prognósticos de melhor ou pior qualidade para aquele tipo de
tumor em particular. Isso é muito utilizado como fator prognóstico nos tumores do
sistema nervoso central.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Bom, há um ditado que diz: “quando o mestre fala, o discípulo se cala”.
O SR. DURVANEI AUGUSTO MARIA - São interpretações.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quero agradecer a
sua presença. Seu depoimento para nós foi muito esclarecedor.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela ordem, presidente. Queria registrar a
presença do vereador e presidente da Câmara de Leme, o Ricardinho. Parabéns,
sabemos que ele vem todas as reuniões. É uma pessoa que defende. Parabéns pelo
trabalho, e de todos os presentes. Eu queria falar uma coisa, presidente. Dr. Durvanei,
no pouco tempo dessa CPI, que é muito importante - quero parabenizar o deputado
Rafael Silva por ter proposto esta Comissão, e dizer que vamos ouvindo e percebendo
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uma questão que preocupa. Só quem tem câncer sabe a dificuldade que passa num
tratamento, numa quimioterapia ou radioterapia.
Teve uma audiência aqui na Casa há algum tempo para tratar dessa questão da
fosfo, e vemos as pessoas que têm câncer e vieram de várias partes do Brasil. Vemos a
ansiedade em ver essa pesquisa avançar. O pessoal procura a fosfo para tomar, pelo que
veem na mídia do país. A ansiedade das pessoas em ver essa pesquisa dar andamento. E
algumas pessoas que tomaram a fosfo disseram que se sentiram melhor. Então na
realidade percebemos, dentro do decorrer não só do que o senhor disse, como outras
pessoas que vieram aqui, o Dr. Gilberto, que realmente parece que tem uma má vontade
de algumas questões para que essa pesquisa ande.
Teve gente falando que gastou 600 e poucos mil até agora nessa pesquisa, e do
outro lado vemos que se gastaram 40 milhões. Então na realidade, vamos vendo dentro
do andamento, que parece que tem algumas pessoas que não têm interesse nenhum.
Ainda não sabemos quem, mas vamos trabalhar com responsabilidade para que
possamos descobrir e saber quanto realmente foi gasto, e se teve alguma improbidade
dentro do andamento. Mas o tempo vai dizer. Ainda tem muitas pessoas para ouvirmos
aqui na CPI.
Parabéns presidente, doutor, Ricardo Madalena e o Rafael.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Já
temos convocados mais dois depoimentos na próxima semana. Fica marcado para
semana que vem, quarta-feira, 14 e 30, para ouvirmos mais duas pessoas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, se me permite, gostaria
de ouvir as pessoas que fizeram aquele ofício e mandaram para todos os deputados,
criticando a postura de termos realizado esta CPI. Gostaria de ouvir aqueles três
cientistas, acho que não são cientistas, mas físicos que assinaram. Acredito eu que nem
leram o que assinaram, na minha opinião. Hoje saio daqui mais temerário ainda.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Depois eu
informo corretamente quem são os dois da semana que vem. São dois pesquisadores do
Icesp que trabalharam na análise e estão convocados. Só não tenho o nome, mas na
convocação divulgada terá os nomes. E também estou anotando e vamos combinar a
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Dra. Regina da Silva Monteiro, e o Dr. Guilherme Ayres Rossini que também
participaram, mas serão convocados.
Na próxima reunião que vamos ouvir os outros dois depoentes, já vamos aprovar
o requerimento de convocação dos dois, e também convidar vários cientistas e
pesquisadores que acompanham esse tipo de protocolo junto a Anvisa e o Ministério da
Saúde, exatamente para que eles apontem as irregularidades que nós temos. Também
vamos aprovar um requerimento convidando o Dr. Sérgio Simão, presidente da
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e que já teceu seus comentários sobre o
assunto. Ele pode conhecer oncologia, mas desconhece rotina de CPI e Assembleia.
Vamos convidá-lo para que ele venha fazer seu depoimento.
Tenho a impressão que vamos trabalhar bastante em dezembro, janeiro, fevereiro
e março. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão de
hoje.

CPI – FOSFOETANOLAMINA
29.11.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – FOSFOETANOLAMINA
29.11.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Boa tarde a
todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que
motivaram o estado a não realizar mais as pesquisas para liberação da substância
fosfoetanolamina produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos. Essa
comissão parlamentar foi requerida pelo nobre deputado Rafael Silva.
E presentes hoje temos a deputado Marcia Lia, o deputado Ricardo Madalena, o
deputado Márcio Camargo, o deputado Rafael Silva, o deputado Gileno Gomes e esse
deputado Roberto Massafera. Solicito ao secretário da comissão a leitura da Ata da
reunião anterior.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Peça dispensa da Ata da última reunião.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - É regimental, fica
dispensada e aprovada a Ata da última reunião.
Ordem do dia, nós vamos começar. Temos aqui vários requerimentos
apresentados. Eu vou ler. O requerimento do deputado Ricardo Madalena, item um,
solicitando que seja convocado o Dr. Antônio Carlos Buzaid, chefe geral do centro de
oncologia do Hospital São José, para prestar esclarecimento sobre o tema objeto desta
CPI. Em discussão. Não havendo deputados interessados na discussão, em votação.
Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Obrigado.
Item número dois, requerimento do deputado Ricardo Madalena que solicita que
seja convocada a Dra. Cíntia Martins da Silva, nutricionista do Icesp, Instituto do
Câncer do Estado De São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto destra
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CPI. Em discussão. Não havendo deputados inscritos na discussão, em votação. Quem
for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.
Quero anunciar a presença do nosso deputado, Cássio Navarro. Item número
quatro, o requerimento do deputado Gileno Gomes, solicita que seja convocada a Dra.
Elaine de Santana Longo e a Dra. Ingrid Pereira Rodrigues Barbosa do Icesp, Instituo
do Câncer do Estado de São Paulo, para prestar esclarecimento sobre o tema desta CPI.
Em discussão. Não havendo deputados inscritos, em votação. Quem for favorável
permaneça como está (Pausa.) Aprovado.
Item três, requerimento do deputado Ricardo Madalena, que solicita que sejam
convocados a Regina Onezifora Monteiro, Dr. Guilherme Aires Rossini, para prestar
esclarecimentos sobre o tema desta CPI. Em discussão. Não havendo deputados
inscritos, em votação. Quem for favorável permaneça como está (Pausa.) Aprovado.
Item número cinco, deputado Cezinha de Madureira solicita que seja convidado o
Dr. Marcos Boulos, professor titular de moléstias infeciosas e parasitárias na Faculdade
de Medicina da USP e diretor da divisão de clínica de moléstias infecciosas e
parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para prestar
esclarecimentos sobreo tema objeto desta CPI.
O SR. – Pela ordem. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
nobre deputado.
O SR. – Gostaria de saber da mesa se parlamentar que não faz parte da comissão
pode requerer convocação. Acho que o regimento não permite. Pela ordem, Sr.
Presidente, acho que poderia suspender para uma análise e depois uma resposta. No
meu ver o regimento não permite, ele não faz parte dos nove membros desta CPI. Estou
seguindo o regimento, gostaria que fosse analisado e discutido para convocação ou
convite na próxima sessão se houver a permissão.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Se me permitir, o
deputado Cezinha de Madureira não está presente, que é o autor. Como deputado ele
pode participar da comissão e fazer perguntas, convocar eu não tenho certeza. Mas de
todo jeito, eu queria sugerir a vocês o seguinte, no requerimento ele fala que para obter
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a opinião do professor Dr. João Batista Calixto sobre a fosfoetanolamina sintética. Ele
está sendo convidado a falar sobre o produto que está em análise médica para se
transformar em medicamento.
O nosso objeto não é esse, é mais restrito, não é para discutir sobre a qualidade ou
não desse material que está em análise para se transformar. O objeto desta CPI, mais
uma vez eu repito, é o objeto com fundamento jurídico de saber se o plano de pesquisa
que foi aprovado na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e depois aprovado junto a
Anvisa, se foi seguido rigorosamente, se as pesquisas foram realizadas rigorosamente
dentro disso. O resultado influencia isso. Se foi seguido, está em ordem, se não foi
seguido, nós vamos...
O SR. - ...pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem.
O SR. - Desculpa fazer um tipo de comparação, mas para as pessoas entenderem
melhor. A piadinha é que fala que o sujeito estava sendo julgado: “não matei, não
matei”, o juiz falou: “ tem quatro pessoas que viram você atirando no indivíduo, na
vítima”, “se for por número, eu vou trazer mil pessoas aqui que não viram”, traz a
cidade toda que não viu. Então vai ter mais gente que não viu do que que viu.
Outra coisa importante, na filosofia nós aprendemos isso aí. Parmênides falava da
opinião. Platão, opinião. A minha opinião. Em sua opinião. É opinião. Nós estamos aqui
não é em busca de opinião, que no caso vai ser uma opinião. Nós queremos um
levantamento sério, responsável dos motivos que impedem, ou se existem motivos, ou
se não existem para que realmente os estudos não sejam feitos de forma adequada. Eu
acho eu a opinião desse médico aí, para nós, nesse momento, não interessa. E eu
encaminho contra.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Bom, nós temos
aqui uma dúvida sobre o procedimento do requerimento. Eu gostaria de, se vocês
permitissem, consultar a procuradoria jurídica de ordem levantada pelo nosso deputado
Ricardo Madalena e devolveria o requeimo ao autor no sentido de que ele também
ficasse dentro dos objetivos desta CPI. Ele apresentou quatro requerimentos. Tem umas
pessoas aqui que seriam interessantes. Eu sugeriria da mesma forma, como a
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justificativa dele é muito ampla, pedir opinião, eu acho que nós devolveríamos para que
ele reformulasse. Se vocês estiverem de acordo. Vou retirar da pauta este requerimento.
Faço a consulta a procuradoria jurídica nossa sobre a questão de ordem levantada e vou
pedir ao autor que apresente na semana que vem a justificativa da convocação bem
sintética. Então de acordo? Está retirado?
O SR. - De acordo. Vamos prosseguir, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Estou retirando
da pauta o item número cinco, o número seis, o item número sete e o item número oito
do deputado Cezinha de Madureira. Retiro da pauta os quatro itens que ele apresentou
com a mesma justificativa de obter opinião do professor Dr. João Batista Calixto, obter
opinião do Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior sobre fosfoetanolamina. Mas a presença
dele aqui, nobre deputado Rafael, talvez fosse importante porque ele hoje é o presidente
da Anvisa. Há um protocolo de pesquisa aprovado pela Anvisa.
O SR. - Poderia sim, nós teríamos condições de debater e fazer com que ele,
realmente mostre a cara. Sabe aquela música? Brasil, mostre a sua cara.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu vou retirar da
pauta esses quatro itens para que seja reformulado o objeto do convite e devolver.
Assim fica encerrado.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem.
O SR. - Sr. Presidente, o deputado Cezinha de Madureira fez esses requerimentos
pedindo, o senhor vai levantar a questão se ele pode apresentar ou não?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Não, eu vou
consultar a procuradoria jurídica se é correta a forma dele apresentar o pedido de
convocação de pessoas da CPI. Ao mesmo tempo vamos devolver a ele o requerimento
para que ele mude o objetivo do convite dele. Então na próxima reunião discutiríamos
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se aceitamos. Inclusive vou colocar em votação, se essa comissão achar justo de
convocar, da minha parte também não tem problema.
O SR. - Está certo. Eu também entendo que, de repente, se ele não puder fazer
esse requerimento, se não for regimental, aquelas pessoas que forem interessantes eu
acho que a própria comissão faz o requerimento pela comissão.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois é, por
exemplo, se ele não quiser reformular, nós mesmos, você pode reformular o pedido
convocando a pessoa para prestar esclarecimento sobre o tema da coisa, não pedir
opinião. Acho que há diferença.
O SR. - Está certo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Está bom.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem.
O SR. - Sr. Presidente, V. Exa. estava lendo na íntegra que ele fala sobre opinião,
porque aqui ele fala esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Mas é a redação
que nós demos. Se você verificar o requerimento, ele está diferente.
O SR. - Está falando opinião.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - É. O
requerimento dele pede opinião. Exatamente. Vamos dizer, seria até uma falha nossa de
redação. Mas ele concerta convocando a pessoa para falar e na nossa pauta colocamos.
Houve uma falha de redação nossa.
O SR. - Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Dando sequência.
Hoje nós temos um convidado, Salvador. Temos duas pessoas. Nossos convidados de
hoje, são o Dr. Roberto Arai, que já está presente e o Salvador. O Salvador também foi
convocado, está aqui. Eu pediria que você...
O SR. - ...pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem.
O SR. - Requeiro que o Dr. Salvador Claro Neto seja inquerido nos termos legais
e regimentais mediante o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade. Portanto
peço, por gentileza, que a secretária lhe entregue para leitura o termo de compromisso e
juramento. Ele lê o termo de juramento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu peço ao Dr.
Salvador que faça a leitura da declaração de compromisso.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Eu, Salvador Claro Neto, infracionado
RG número 12.851.098-5 exercendo o cargo de químico e pesquisador no estudo de
química de São Carlos, fui convocado a aparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do código de
processo penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do
Estado de São Paulo. E com o Art. terceiro da Lei Estadual nº 11.124, de dez de abril de
2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
do artigo quarto, inciso dois, da Lei Federal nº 1.579, dia 18 de março de 1952. São
Paulo, 29 de novembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. O
professor Dr. Salvador Claro Neto é graduado em química pela universidade de São
Paulo, mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado em química analítica pela
universidade de São Paulo. Atualmente é químico pesquisador da Universidade de São
Paulo e tem experiência na área de química analítica com ênfase em polímeros e
derivados vegetais. Professor, o senhor foi convocado por esta comissão, eu gostaria de
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deixar bem claro ao senhor que o objeto desta CPI proposta pelo deputado Rafael Silva,
é apurar se o convênio feito entre o governo do estado e o Icesp, Instituto do Câncer,
que apresentou um plano de trabalho aprovado pela Comissão de Ética Nacional e
depois pela Anvisa, se esse convênio utilizou recursos financeiros do estado, se esse
convênio foi seguido à risca. Eu deixaria aos outros deputados, mas para o senhor dizer
se o senhor teve conhecimento desse convênio, se acompanhou e qual foi sua
participação ao longo do processo.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Eu tive conhecimento desse convênio e
minha participação nesse processo era a síntese da fosfoetanolamina. Era sintetizar uma
síntese da fosfoetanolamina para ser utilizado no convênio com a mesma qualidade que
nós desenvolvemos na USP. Esse era meu papel dentro do convênio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E durante a
fabricação, nós estivemos na fábrica da Furp em Araraquara, um investimento de 200
milhões de dólares para o governo do estado e nós achávamos que a Furp seria capaz de
fabricar a síntese desse produto. Para nossa surpresa, descobrimos que a fábrica não é
farmacoquímica, ela é apenas uma indústria farmacêutica que apenas manipula os sais,
os produtos, mas não faz nenhum tipo de farmacologia no sentido de síntese químico.
Tanto é que tivemos que procurar outros laboratórios. Foi indicado o laboratório da
PDT em Cravinhos, que foi contratada pelo governo do estado para fornecer a
fosfoetanolamina sintética. E qual foi seu papel dentro disso?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Como o governo do estado não tinha um
laboratório especializado para síntese, nós tivemos que procurar uma empresa, um
laboratório particular que tivesse dentro do estado de São Paulo. E o que era mais perto
da nossa região era PDT Farma de Cravinho. Entramos em contato com eles, aceitaram
participar do convênio. Meu papel era sintetizar dentro da PDT Farma de acordo com as
normas da Anvisa a fosfoetanolamina. E essa fosfoetanolamina seria enviada à Furp
para ser encapsulada e mandada para o Icesp, para o convênio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - O seu
acompanhamento no controle de qualidade do material se restringia a fabricação e o
controle dentro da fábrica. Saiu de lá, não tinha mais participação sua?
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O SR. SALVADOR CLARO NETO - Isso. Minha participação era qualidade
dentro da fábrica. E até o momento que o lote estava dentro da fábrica, era embalado. A
partir do momento que ele chegava na Furp aí não tinha mais participação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E o controle de
qualidade desse material produzido no laboratório da PDT, dentro da quantidade
necessária, exigida, esse controle de qualidade obedeciam a critérios estatísticos que
eram executados, análise?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Assim, quando você vai sintetizar
qualquer fármaco, você tem que seguir normas de validação. Isso era feito dentro da
PDT. E a Furp exigia da empresa PDT que fizesse um laudo em um laboratório
particular. Quer, dizer, a Furp Só aceitava o lote junto com o laudo feito, e um
laboratório particular em Campinas. De posse desse laudo ela aceitava o lote e a partir
daí a responsabilidade era da Furp.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. Eu
passo a palavra ao deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pode ser outra pessoa, estou
formulando.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Gileno Gomes.
Rafael Silva com a palavra.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Eu gostaria de perguntar ao professor Salvador
se existia um acompanhamento, se existe um acompanhamento, ela sai da PDT, vai para
Furp. Se existe o acompanhamento, para saber se esse composto que vai ser utilizado, se
ele não sofreu nenhuma alteração ou se nós não tivemos condições, através dessas
pessoas que estavam lá para verificar, acompanhar, fiscalizar, se essas pessoas tiveram
condições de confirmar se aquele produto final era o que deveria ser ou se não era.
Existia alguma forma desse acompanhamento, para se ter certeza? “Foi embalado agora
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no vidro, no frasco, na caixinha, esse produto realmente é aquele que foi elaborado pelo
professor Salvador ali em Cravinhos”.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Dentro da Furp a única coisa que fizemos
foi confirmar, assim, bem, antes dela encapsular para mandar para o Icesp, se a máquina
deles tinha condição ou não de fazer esse encapsulamento. E se precisaria ou não
adicionar algum aditivo. Porque o problema de encapsular é a umidade do material, ela
pode emplastar, a máquina pode emperrar. Então a única coisa que fizemos foi
acompanhar essa máquina e deixar ela nas condições de encapsulamento. A partir daí
nós não acompanhamos mais como era encapsulada, como era mandada para o Icesp,
nós não tivemos acesso.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - E depois do Icesp, a sequência, quando esse
fármaco, vamos colocar dessa forma, vai ser distribuído para ser utilizado para testes. O
grupo teve condições de fiscalizar se não houver nenhuma alteração, adulteração, se
estava tudo perfeito, de acordo com aquilo que foi proposto?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não, depois que a Furp encapsulou nós
não tivemos acesso a essas capsulas. Ela foi direto para o Icesp, mas não foi feito um
levantamento para ver se realmente tinha fosfoetanolamina ou não.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Eu entendo que a transparência é muito
importante para que a confiabilidade aconteça. Não sei. Mas não houve porque esse
instituto que fez a distribuição não permitiu? Houve algum entrave, problema para que
não houvesse o acompanhamento?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Eu não tenho conhecimento se houve
algum entrave. Quem fez esse pedido não fomos nós que estávamos na empresa, não foi
a PDT que fez, parece que foi o pessoal que estava acompanhando os testes no Icesp.
Quer dizer, eu não tive conhecimento. Eu sei que foi feito o pedido. Agora, em relação
se teve entrave ou não, eu não poderia dizer.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Segundo me consta, esse material depois de
dentro da capsula, de dentro da embalagem, não foi distribuído para o pessoal que fez o
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acompanhamento e automaticamente a fiscalização, esse pessoal não teve acesso a essas
capsulas. A partir daí você não sabe o que tem dentro da capsula, se realmente tem
umidade, não tem umidade, se o produto é a quantidade certa, se não é, se alguma coisa
se perdeu no meio do caminho. Quer dizer, eu penso dessa forma.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem.
O SR. - Gostaria de fazer umas perguntas bem rápidas porque temos mais uma
pessoa a ser ouvida. Dr. Salvador participou de auditoria no Icesp?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não.
O SR. - Quando da USP como professor, qual a dosagem e intervalos que eram
administrados quando eram distribuídos gratuitamente na USP essa substância?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Foi feita a pesquisa junto com o Hospital
Amaral Carvalho.
O SR. - E qual a dosagem e intervalo?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Na época a dosagem que chegou foi
relativa a quantidade de ácido graxo que teria no nosso organismo, seria o equivalente a
duas a três capsula por dia. Mas não tudo de uma vez, intercalado.
O SR. - Intercalado. Provavelmente isso deve ter sido comunicado ao Icesp. O
senhor teve algum conhecimento ou não?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não tive.
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O SR. - Ok. A qualidade da manipulação da USP quando o senhor fazia junto
com o professor, estava em atividade ainda, o professor não aposentado, seria a mesma
qualidade da PDT Farma que o senhor presenciou?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Sim. Justamente, a minha presença na
PDT Farma era para garantir essa qualidade.
O SR. - Ok. O senhor tem conhecimento porquê da mudança da Furp de Américo
Brasiliense para Guarulhos? É de seu conhecimento a troca?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Posso esclarecer,
me permite? A fábrica da Furp de Américo Brasiliense, é uma fábrica que somente
trabalha com líquidos, injeções, vacinas e etecetera. E a Furp de Guarulhos é material
seco, as capsulas.
O SR. - Ok O transporte desse material, ato o destino, Furp, o senhor tem
conhecimento?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Era feito pela empresa, a PDT levava...
O SR. - Anualmente? O senhor acompanhou algum carregamento?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não, um dos gerentes da empresa levava
pessoalmente até a Furp.
O SR. – Ok. O senhor acompanhou algum encarregamento?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não.
O SR. - Ok. O senhor foi acionado para testar as pílulas que estavam em teste no
Icesp?
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O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não.
O SR. - Ok. Muito obrigado. Não tenho mais nada a pergunta, presidente. Está
sendo gravado? Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Televisionado
O SR. GILENO GOMES – PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado Gileno Gomes.
O SR. GILENO GOMES – PSL - Sr. Presidente eu queria perguntar ao
Salvador, o senhor acompanha no laboratório PDT só para produzir?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - O meu papel dentro do convênio era
garantir a qualidade do produto dentro da empresa. Até chegar na Furp.
O SR. GILENO GOMES – PSL - Esse convênio que foi feito, foi feito por
quem?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Foi feito pelo governador, pelo estado.
O SR. GILENO GOMES – PSL - E tinha custo? Esse convênio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Quer que eu
responda? Claro. Inicialmente, seriam testadas 200 pessoas que tomariam, durante um
cálculo inicial, de seis meses. Nesses seis meses, três pílulas por dia, 180 vezes três,
seriam 540 pílulas. Foi estimado que teria um custo, só do produto farmacêutico para o
teste, de mais ou menos 250 mil reais da matéria prima. Depois mais a manipulação. O
governador liberou a Secretaria da Saúde para fazer o convênio com o Icesp e garantir
os recursos que seriam necessários. Na época, o Icesp, a própria Secretaria da Saúde,
estimaram que gastariam em torno de cinco milhões de reais para efetivar as pesquisas
clínicas e eteceteras. Foram para frente e tivemos uma informação por escrito, a pedido
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do Ricardo Madalena, de que forma gastos 600 mil reais. Seria mais ou menos esse a a
toada que eu teria a informar.
O SR. GILENO GOMES – PSL - Salvador só participava da pesquisa, do
trabalho dentro...
O SR. SALVADOR CLARO NETO - ...não, fabricação, a qualidade do produto.
Quer dizer, o produto tinha que sair da PDT com a mesma qualidade que foi
desenvolvida na universidade. Então essa garantia...
O SR. GILENO GOMES – PSL - ...esses convênios eram feitos direto com o
governo, e a Secretaria da Saúde e do estado com o Icesp.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Isso.
O SR. GILENO GOMES – PSL - E o Icesp que fazia o convênio com esses
laboratórios?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Comprava.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Ele comparava.
O SR. PRESIDENTE – ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E a única coisa
que foi uma das exigências no protocolo é de que o controle de qualidade do material
produzido no laboratório, que é privado, seria feito por um técnico que foi designado
pelo secretário da saúde, que foi o professor Salvador, para que ele acompanhasse a
qualidade do material produzido no laboratório.
O SR. GILENO GOMES – PSL - Obrigado, Sr. Presidente Obrigado, Salvador.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado Márcio Camargo.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Nada a perguntar.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Professor
Salvador, sobrou uma dúvida comigo, queria que o senhor esclarecesse bem. A partir do
instante que a fosfoetanolamina sintética era encapsulada na Furp e direcionada para o
Icesp, daí para frente o senhor não teve mais nem controle de qualidade, nada.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não. Não participei. Quer dizer, ele era
encapsulada e a Furp já mandava para o Icesp. Quer dizer, a nossa responsabilidade ia
até quando o material chegasse na Furp. Dali para frente a Furp...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Também um
detalhe interessante, o senhor foi cedido pela USP para acompanhar a produção junto a
laboratório lá em Cravinhos, ficou à disposição.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E qual foi a data
que o secretário da saúde, Dr. David Uip, comunicou a sessão do seu afastamento ao
reitor da USP e devolveu ao senhor o laboratório para a USP?
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Ele comunicou em 31 de março e a USP
comunicou ao instituto no final de abril, 22 de abril. Eu voltei para a universidade dia
26 de maio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E a partir daí não
se produziu mais então a síntese da fosfoetanolamina.
O SR. SALVADOR CLARO NETO - Não. Na PDT não se produziu. O que
tinha na PDT foram lotes que já estavam prontos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E as pesquisas
que caminharam a partir desta data feita ainda no Icesp, porque elas não paralisaram
exatamente em abril.
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O SR. SALVADOR CLARO NETO - Porque já tinha lotes que tínhamos
deixado pronto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Perfeito, muito
bom. Ótimo. Obrigado pela sua presença. Acho que sua presença aqui foi esclarecedora
dentro do seu limite. Muito obrigado. Agora quero chamar o Dr. Roberto Jun Arai que
também foi convocado hoje. Dr. Roberto Jun Arai, agradecemos sua presença nesta
CPI. Ela foi convocada pelo deputado Rafael Silva, foi instalada. E o objeto desta CPI é
no sentido de esclarecer se foram cumpridos os protocolos aprovados na central
nacional de ética hoje também junto a Anvisa. Esse é o objetivo, é nosso foco. Antes de
começar a falar, gostaria que o senhor fizesse a leitura do termo de compromisso desta
CPI.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eu, Roberto Jun Arai, infracionado RG número
5079947/6 exercendo o cargo de gerente no Icesp fui convocado a comparecer a esta
comissão parlamentar de inquérito como testemunha e como fundamenta nos artigos
203 e 218 do código do processo penal, combinados com o parágrafo segundo do artigo
13 da constituição o estado e com o artigo terceiro da Lei Estadual nº 11.124 de dez de
abril de 2002, declaro que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime
previsto no artigo quarto, inciso segundo, da Lei Federal nº 1.579 de 18 de março de
1952.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado. Dr.
Roberto Jun Arai é farmacêutico, graduado pela universidade Estadual de Londrina,
mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduação no Instituto do
Virus Research da Universidade de Kyoto. É gerente do núcleo de pesquisa do Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo, membro da comissão de facilitação de pesquisa
clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e membro da comissão
de relações e parcerias do instituto de câncer do estado de São Paulo e tem vários
trabalhos publicados. Nós agradecemos muito sua presença para que dê andamento a
esta CPI. E gostaria de, em primeira mão, perguntar ao senhor, o senhor tem
conhecimento do protocolo que foi apresentado no plano de pesquisa clínica sobre a
fosfoetanolamina sintética, o protocolo que foi aprovado pela comissão nacional de
ética e pesquisa e depois aprovado pela Anvisa.
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O SR. ROBERTO JUN ARAI - Correto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Tem
conhecimento, muito bom. E apenas para interesse nosso, há uma portaria RDC 38 do
Ministério da saúde, de 12 de agosto de 2013, onde no seu artigo 13 e 14 falam do uso
compassível de produtos em fase de aprovação pela Anvisa. Ou seja, passadas as etapas
iniciais que seriam testes em animais e até o efeito em ser humano, quando já estivesse
em fase de teste como medicamento, que eles poderiam ser ministrados para pacientes
ditos compassíveis. O senhor também tem conhecimento.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E o senhor
também tem conhecimento em 13 de abril de 2016, o congresso nacional aprovou uma
lei sancionada pela presidente Dilma, é uma lei 13269/2016 onde exatamente aprovada
a lei tornando aquela portaria RDC 38 com o mesmo efeito de lei. Tornando a portaria
do ministério como lei.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - E que no mês
seguinte, no dia 15 de maio de 2016, a associação médica brasileira entrou com uma
ação de inconstitucionalidade número 5501 de 16 e até hoje houve um efeito de liminar,
mas ainda não foi julgado. Estamos aguardando o julgamento desta lei. Doutor, o
senhor tendo conhecimento exatamente do protocolo, eu queria que o senhor nos
contasse se exatamente esse protocolo junto ao conselho nacional de ética e o próprio
plano de pesquisa aprovado na Anvisa, se ele foi seguido rigorosamente.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Acho que é importante primeiro falar qual foi
minha função dentro do projeto. Por boas práticas clínicas, nós somos delegados a
funções limitadas ou não, depende. No meu caso, a minha função foi de apoio
operacional. O desenho do projeto, a concepção do projeto, a análise dos dados, a leitura
dos pacientes, isso eu não participei. É bem importante dizer isso. Essa função de
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avaliação do projeto, de determinação do projeto, se ele se encaixa dentro de um
contexto da saúde pública, é uma atribuição muito do investigador de pesquisa, clínico.
Toda essa função eu não participei. No demais, nas questões operacionais eu posso
responder dentro do que foi mina competência no projeto.
O SR. - Um aparte, Sr. Presidente, é possível?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois não,
concedido.
O SR. - Quem seria essa pessoa que fez o protocolo do projeto?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Ah não, esses são os médicos investigadores.
O SR. - O senhor sabe dizer os nomes?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Claro, o professor Paulo é o coordenador, co
investigador.
O SR. - Paulo?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Paulo Hoff.
O SR. - Ok, quem mais?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - O co-investigador, Dra. Pilar, Dra. Milena, isso
já está público, inclusive.
O SR. - Então do protocolo o senhor não participou.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Desenvolvimento não.
O SR. - Ok. Só isso, presidente.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Consta no
protocolo que seriam pesquisadas dez modalidades de tumores de moléstias. E que em
cada tipo de pesquisa seriam analisadas 21 pessoas por tipo. E que esses tipos seriam
estatisticamente distribuídos um seria placebo, outro terminal compassível, outro
intermediário e outro inicial. Dentro dessa gama estatística seriam selecionados para um
tipo de doença entorno de 21 pessoas. E dez tipos, seriam selecionadas 210 pessoas para
efetuar esses testes. Pelo relatório que vimos, foram pesquisados em torno de 78 pessoas
ou foram selecionados 82 e pesquisados 78. O senhor participava da parte operacional,
ou seja, das pessoas que eram selecionadas para que fossem feitos os testes.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não, isso ainda é uma parte clínica do projeto.
A seleção dos pacientes, avaliação dos dados, análise estatística, alteração do projeto,
uma triste decisão se o projeto continua ou não isso é muito restrito a corpo de
investigadores. Então as questões operacionais, a pesquisa clínica, elas são mais
tramitações de documento, apoio, infraestrutura, fornecimento de recurso, treinamento
em recursos humanos. Acho que são universos bem diferentes.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - No dia quatro de
abril, através de um memorando, o Dr. Paulo Hoff pediu informações ao professor
Gilberto, que é o autor inicial, pediu a ele que informasse qual seria a dosagem a ser
aplicada. Isso em abril. E no dia 11 de abril, uma semana depois, o professor Gilberto
respondeu que no protocolo estava escrito de que haveria necessidade dos testes de
farmacocinética para dimensionamento previsto no escopo inicial do projeto e do
protocolo. Eu queria saber do senhor se foram feitos testes farmacocinéticos exatamente
para se determinar essa dosagem que foi dada aos pacientes.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Foram. Eu recebi esse ofício em cindo de junho,
em uma reunião com a Dra. Bernardete, ela entregou em mãos junto com o Dr.
Guilherme, tem uma ata, tem tudo. Junto dessa entrega, desse ofício, dessa solicitação
de ensaio de farmacocinético, foram feitas várias outras solicitações, inclusive um
projeto novo, isso é muito comum discutir no projeto. Eu levei essa solicitação, na
verdade não foi nem uma solicitação, foi um pedido de ajuda para fazer a
farmacocinética e eu explico porquê. Dentro do protocolo de pesquisa, para esse item
específico eu tive que ler um pouco mais aprofundadamente. A pesquisa de
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farmacocinética era para ser feita como pesquisas futuras, item dois do protocolo, está
descrito. Itens futuros. No item 23, além de ser item futuro, esse estudo de
farmacocinética ele deveria ser feito nos pacientes que apresentassem respostas,
também está descrito no projeto. Nós, imediatamente, levamos isso em reunião com o
professor Paulo, ele acolheu essa solicitação rapidamente e começamos a busca por esse
laboratório para fazer a farmacocinética. Eu vou contar cronologicamente porque acho
que é importante. Nós consultamos a universidade de Harvard para entender melhor a
tecnologia, porque era o primeiro teste em humanos. Nós consultamos o Ciemp,
tivemos o cuidado de pedir uma indicação de laboratório para a comissão indicada pelo
professor Chierice, eles indicaram um laboratório da Merc, nós entramos em contato
também e aí sim construímos esse edital e publicamos. Essa publicação saiu em
setembro, o processo de compras foi em agosto. Para nossa surpresa, nenhum
laboratório se candidatou para fazer farmacocinética. Foi curioso, inclusive. Nenhum.
Estendemos esse edital e no segundo edital o Ciemp mandou uma proposta e aí sim
conseguimos fechar o contrato e agora iniciamos o trabalho de farmacocinética. Não,
não foi uma tarefa simples, são vários laboratórios que entramos em contato, mas
continuamos o trabalho.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. - Segundo a Conep, plataforma Brasil, o objetivo secundário a avaliar é a
toxidade relacionadas ao tratamento, sobrevida global, sobrevida livre de progressão,
objetivos exploratório, determinar a toxidade da fosfoetanolamina em uma população
não selecionada, esse foi o primeiro passo. E número cinco, avaliação de
farmacocinética. Então eu discordo do Dr. Roberto do que ele está falando aqui. E
gostaria de saber dele se em outros testes que são feitos no Icesp, se não existe a
farmacocinética em nenhum dos vários testes há vários anos que está sendo feito,
porque ele foi buscar informação fora do Brasil. Já existiu alguma vez farmacocinética
no Icesp?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Já.
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O SR. - Então por que o senhor foi buscar lá fora? Qual o motivo?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Assim, a tecnologia é muito específica para
cada dia de farma, nós não conhecíamos, de fato. Então mandamos alguns e-mails para
entender. Depois procurou no mercado nacional.
O SR. - Mas a experiência do senhor de anos trabalhando, o know-how que o
senhor tem. Aqui eu acabei de dar uma olhada no seu histórico, você foi buscar lá for
para entender alguma coisa com relação a esses testes? Me corrija se eu estiver errado.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Tem uma série de razões, inclusive também por
conta do corpo de pesquisadores que sugeriu.
O SR. - Quem era o chefe da pesquisa? O senhor, por acaso?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Não, ele é
operacional.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eu sou a pessoa que operacionaliza as coisas.
Essas discussões, onde buscar, tudo mais, sempre passa pelos investigadores.
O SR. - Ok.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pelo que entendi,
o seu trabalho era operacional, operar de acordo com as instruções recebidas, inclusive a
dosagem do medicamente. Quer dizer, a dosagem que falaram que era para dar uma,
duas ou três pílulas foi o que foi feito, mas não era uma decisão sua, somente operava.
O SR. - Eu vou chegar lá.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Apenas mais uma
coisa assim. Realmente, não sei se já te entreguei, queria ter entregado para que
distribuísse à comissão, o edital de compra dos serviços de análise de farmacocinética,
aqui eu tenho em mãos, ele é datado do dia 16 de outubro de 2017. Quer dizer, nesse
período todo as pesquisas continuaram ou ficaram suspensas dentro do seu ramo, na sua
parte operacional, o senhor é que fazia o acompanhamento da distribuição do
medicamento, com os pacientes. Esse é o caso. Não é operacional?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eu nem participava dessas atividades. A minha
participação foi operacional nas questões administrativas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Nós temos aqui
um documento, no dia 11 de abril, que foi entregue ao Dr. Paulo Hoff, protocolado, de
que a dosagem deveria ser calibrada pelo teste de farmacocinética. E eu tenho aqui em
mãos um edital de compra de data de 16 de outubro. Então ficamos seis meses entre
pedir o teste de farmacocinética e se conseguia. Bate com o que o senhor falou.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Esse foi o segundo edital. O primeiro foi em
setembro.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Porque no
primeiro não houve licitantes.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não houve, não apareceu.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Obrigado.
O SR. - Gostaria de fazer perguntas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois não.
O SR. - Seu cargo atual no Icesp é gerente das pesquisas, correto?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - É gerente do núcleo de pesquisa.
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O SR. - Ok. Qual seu envolvimento no estudo?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Foi de apoio operacional. Providenciar
infraestrutura para o pessoal da comissão, indicada pelo professor Chierice também.
O SR. - Você fez parte da elaboração do protocolo de estudo da fosfoetanolamina
sintética?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não.
O SR. - Ok. Os estudos foram encomendados pela Secretaria de Saúde de São
Paulo e foram nomeados auditores, Bernardete Cioffi, Dra. Sandra, Dra. Cristina, Dra.
Regina, Dr. Durvanei, Dr. Guilherme, como auditores da pesquisa. Essa informação é
correta?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim.
O SR. - O senhor reconhece essas pessoas como auditores do estudo?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim.
O SR. - O senhor como gerente do núcleo de pesquisas do Icesp tem consciência
dos deveres, atribuições e poderes dos auditores das pesquisas, correto?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim.
O SR. - Descreva para mim, por favor, quais são os padrões do Icesp em relação
as auditorias de pesquisas. Se esses padrões são iguais para todas as pesquisas,
incluindo as encomendadas pelas indústrias.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Nós temos um procedimento operacional
padrão, para monitorais e auditorias, que tem base nas boas práticas clínicas.
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O SR. - Tanto nessa que foi feita os testes da fosfoetanolamina como outra
pesquisa qualquer, o tratamento com auditores foi o mesmo. Não teve diferença
nenhuma.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Semelhante. Talvez a necessidade de frequência
que a comissão pediu era até maior, e nós atendemos, inclusive. Mas só isso, em
questões de frequência.
O SR. - Não houve crescimento, no seu ver, dos auditores.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não, jamais.
O SR. - Ok. No dia 24 de abril de 2017, um dos auditores solicitou uma visita à
farmácia do Icesp para avaliar como a substancia sobre investigação, no caso a
fosfoetanolamina sintética estava sendo armazenada e qual era o fluxo de entrada no
hospital até a achegada no paciente. Na mesma oportunidade, solicitou amostras dos
frascos lacrados e devolvidos pelo paciente para serem analisadas e auditadas. Esta
visita foi negada, as amostras não foram entregues e o auditor foi orientado a formalizar
o pedido via e-mail, procede?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Acho que a visita foi liberada, a visitação na
farmácia não há problemas. Eu acho que a questão da oscitação também não foi
recusada, mas o que houve no lugar desta solicitação... isso foi por e-mail. Eu tenho até
os registros, como está dito aí. Eu pedi uma solicitação por e-mail e nós respondemos
dizendo que esta solicitação precisaria ser encaminhada à Secretaria da Saúde.
O SR. - Isso é padrão do Icesp?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Isso é padrão porque a secretaria é o
patrocinador. Toda a vez que temos alguma solicitação, o patrocinador é que precisa dar
essa autorização. E nós nos propusemos a encaminhar essa solicitação à SES para que
pudesse fornecer as amostras.
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O SR. - No mesmo dia o pedido foi formalizado por e-mail, como você acabou de
dizer aqui, doutor, e foi respondido pelo senhor dizendo que iria encaminhar a
solicitação e em breve daria um novo retorno. Para quem essa solicitação foi
encaminhada na secretaria?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não foi encaminhada. Na verdade, nós iríamos
encaminhar a solicitação feita pelo grupo à secretaria.
O SR. - Foi encaminhada a sua pessoa e você que fez o encaminhamento à
secretaria?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não. Nós pedimos ao grupo que fizesse como
solicitação a SES e nós encaminharíamos essa solicitação.
O SR. - Isso foi feito?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - A solicitação não veio, não recebi.
O SR. - Os auditores não fizeram a solicitação?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - À SES não, fizeram uma solicitação, acho que
em nome do professor Paulo, eu pedi só para trocar o nome e colocar secretaria e nós
encaminharíamos.
O SR. - Isso não foi feito.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não recebi.
O SR. - O senhor conhece a enfermeira Juliana Guimarães?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Conheço.
O SR. - Ela estava envolvida na pesquisa e foi desligada. O senhor sabe o
motivo?
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O SR. ROBERTO JUN ARAI - Novas oportunidades.
O SR. - Para ela?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Para ela.
O SR. - Ela saiu. Ela pediu a conta.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Pediu a conta.
O SR. - Ok. No protocolo que foi definida a dosagem e o intervalo, que na
realidade não houve, o senhor participou disso ou só veio pronto para execução?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Já veio pronto, não participei.
O SR. - Os pacientes recrutados, todos, sem exceção, são pacientes em estado
avançado, a maioria em estado terminal. Esta decisão foi de quem, o senhor sabe dizer?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Isso é do corpo de investigadores. Dos
desenvolvedores do projeto.
O SR. - Que são os?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Os médicos.
O SR. - Paulo Hoff, doutora, esqueci o nome...
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Dra. Milena.
O SR. - O senhor acredita que os testes foram feitos com lisura, transparência e
sem cercear a equipe de auditores?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim, claro.
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O SR. - Em todos os sentidos?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim.
O SR. - O senhor como um dos funcionários do Icesp e gerente de núcleo dos
testes da fosfoetanolamina acha que o recurso público disponibilizado para os testes foi
bem empregado?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - A área técnica da pesquisa é completamente
apartada da área financeira, então não temos nem acesso a essas informações.
O SR. - Você não tem conhecimento de quanto foi gasto nesses testes.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não sabemos.
O SR. - Não tem nem ideia?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não, é totalmente apartado. É o modelo adotado
pelo Icesp.
O SR. - hoje o senhor participa de quantas pesquisas no Icesp diretamente sobre a
sua jurisdição de gerente de núcleo?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Nós temos algo em torno de mil e 200 projetos.
O SR. - Você é responsável pelos mil e 200 projetos?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não. O núcleo de pesquisa é uma unidade de
apoio aos pesquisadores. Por isso que toda a vez que nos referimos a um projeto de
pesquisa, o pesquisador responsável é responsável, inclusive, até por infraestrutura. Mas
nós providenciamos apoio. Quem é responsável pelas pesquisas são os pesquisadores.
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O SR. - Seria importante dar continuidade às pesquisas, na sua opinião como
farmacêutico?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Dar continuidade nas pesquisas com?
O SR. - Da fosfoetanolamina.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Se há margem de dúvidas elas precisam ser
sanadas.
O SR. - Porque o senhor disse se há margem de dúvidas? Existe dúvidas da sua
parte?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não, não existem dúvidas da minha parte, mas...
O SR. - De outros do plantel do Icesp existe dúvidas?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - São pesquisas.
O SR. - Sim. Existe dúvidas?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sempre podem existir.
O SR. - Podem existir. Ok. Ácidos graxos são importantes para ingerir a
substâncias fosfoetanolamina? Você tem esse conhecimento? Foi passado a você isso?
Ou a sua expertise como farmacêutico já lhe dá esse bom senso?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Essa estruturação de projeto eu não participei.
O SR. - Mas conhecimento da sua informação, você acha importante ácidos
graxos para ingerir a fosfoetanolamina? Você é formador e tem conhecimento.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não especifico nessa área.
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O SR. - Não sabe me responder.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Nem posso especular sobre isso.
O SR. - Você não tem esse conhecimento, como funcionário renomado do Icesp.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não tenho como especular.
O SR. - Não é você que está especulando, eu que estou especulando. Você tem
conhecimento? Desculpa dizer, mas o senhor está sob juramento.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim, mas não é uma especialidade minha,
mesmo.
O SR. - Ok. É de seu conhecimento que ao ligarem no Icesp os atendentes diziam
que não existe mais vagas, que o quadro de pacientes estava completo? Procede essa
informação?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não tenho conhecimento.
O SR. - Não tem conhecimento?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não.
O SR. - Ok. O senhor já respondeu, mas cabe a mim perguntar, por qual motivo
não fizeram farmacocinética para saber a dosagem certa, pois se tratava de vidas
humanas. Sabe me responder?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Antes do projeto?
O SR. - Não, no decorrer do projeto. Primeira fase, testar toxidade, segunda fase,
ver a dosagem ideal para que se tome qualquer substancia que está em teste. Estou
errado?

29

O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não. O que define o projeto é o que foi feito.
O SR. - Você já acompanhou nessas mil e 200 pesquisas que estão sendo
realizadas no Icesp, farmacocinética de outros testes?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Sim. Alguns testes sim.
O SR. - Ok. O Conep confirmou através do plano de trabalho do Icesp a
participação do Hospital AC Carmo, Fundação Amaral Carvalho e Fundação PIO12,
procede?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não estou bem lembrado disso.
O SR. - O senhor chegou a prestar trabalhos, assessoria na fundação PIO12,
Amaral Carvalho e AC Camargo sobre a fosfoetanolamina?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Não.
O SR. - Tem certeza? Estou terminando.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Não, só o
seguinte. O AC Camargo é São Paulo.
O SR. - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Tem Amaral
Carvalho.
O SR. - Fundação Amaral Carvalho e Fundação PIO12.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB -Fundação Amaral
Carvalho é Jaú.

30

O SR. - Sim. O senhor prestou serviço em um desses três hospitais? Pela
fosfoetanolamina.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Se eu prestei? Não.
O SR. - Não foi testado em nenhum desses três hospitais. Desconhece. O senhor
sabe me dizer o porquê da contratação da farmacocinética como o senhor acabou e
dizer, após a instalação dessa CPI?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Desculpa, quando foi instalada a CPI?
O SR. - Eu gostaria do deputado Rafael Silva dizer o dia que ele fez a solicitação
e quando foi instalada.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - A solicitação foi feita há muito tempo. Agora a
instalação eu não sei a data exata. Mas o deputado Massafera talvez tenha condições de
falar a data da instalação da CPI.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pela ordem,
nobre deputado, é o seguinte. Nós temos uma lista de proposituras de CPI.
O SR. - Ok.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Vamos dizer que
a propositura do deputado Rafael Silva foi feita no ano passado no início desse ciclo.
Ele propôs isso em 2016. Ele deveria ser décima quinta, décima sétima propositura na
ordem de aprovação. E somente, por norma, só podemos ter em vigor cinco. Então na
hora que termina uma começa a sexta, na hora que termina a outra, a sétima. E esta
entrou em aprovação no dia três de outubro, se não me falha a memória, foi aprovada
para começar a instalar. E nós instalamos no dia 18 de outubro. Caiu a vez dele no dia
três de outubro. E ela foi organizada, selecionado os deputados, os partidos políticos
indicaram os membros e no dia 18 de outubro ela começou a iniciar. Acho que esse é
nosso cronograma.
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O SR. - Ok.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - A primeira publicação da farmacocinética saiu
no “Estadão” dia 26 de setembro. Não teve relação com a CPI.
O SR. - Ok, isso é da parte do senhor, que o senhor está falando. Margarina no
pão em excesso é recomendada aos pacientes com câncer? Sua formação pode me dar
essa posição. Eu sou engenheiro, eu desconheço.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Isso é uma questão dos investigadores, do
desenho do estado, não posso nem opinar. Não é da minha alçada.
O SR. - Ok. Existe material impresso sobre orientação nutricional aos pacientes
que foram testados com a fosfoetanolamina? É de seu conhecimento por ser gerente do
núcleo de pesquisa?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Impresso? Creio que não.
O SR. - Creio que não. Não houve nenhum informativo, nada por escrito ou em
pauta?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Para informações nutricionais impresso?
O SR. - Isso.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Impresso não. Houve uma orientação por parte
do grupo.
O SR. - Orientação verbal ou por escrito?
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Dentro dos protocolos do Icesp tem toda uma
orientação.
O SR. - Dentro dos protocolos do Icesp existe essa orientação.
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O SR. ROBERTO JUN ARAI - É, são orientações padrão.
O SR. - Eu requisito, Sr. Presidente, que faça o pedido por escrito ao Icesp desse
protocolo padrão sobre orientação nutricional que ele acabou e confirmar aqui. Muito
obrigado. Era só isso que eu tinha a perguntar. Após os demais perguntarem, se eu
lembrar de mais alguma coisa eu retorno.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Com a palavra o
deputado Gileno Gomes. Marcio Camargo. Eu só não entendi a sua solicitação porque
eu acho que para cada tipo de paciente nós temos um tipo de alimentação.
O SR. - Sem dúvida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu tenho
acompanhado algumas pessoas que são chamadas nutrólogas, e esses nutrólogos
recomendam alimentação como, não como açúcar, não tome refrigerante, evite sol, o
que mais? Isso tudo. Talvez seria o caso de solicitarmos orientação para pacientes que
têm algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. É mais adequado, correto?
O SR. - Eu persisto e gostaria que V. Exa. fizesse o pedido por escrito.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Por escrito.
O SR. - Ok. Do protocolo nutricional que foi passado a orientação aos pacientes.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Aos pacientes em
pesquisa.
O SR. - Ok. Nessa pesquisa.
O SR. - Sr. Presidente, me permite?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois não.
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O SR. - Acho que o Dr. Roberto gostaria de complementar. Talvez o deputado
Madalena tenha se confundido na questão quando ele falou do protocolo. Não é
exatamente o protocolo padrão para todos os pacientes. É óbvio, cada paciente de
acordo com o seu estado, com sua... é isso que o senhor acabou e dizer. Foi exatamente
o que o Dr. Roberto disse. Não existe um menu para todos os pacientes...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - ...nós vamos
pedir somente a orientação nutricional para os pacientes desse tipo, para essa pesquisa.
O SR. - Exatamente, é isso que é importante. Ficou claro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Nada. Dr.
Roberto, queria agradecer sua presença aqui. Acho que para nós que estamos
começando esse nosso trabalho...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - ...Sr. Presidente, eu queria fazer mais uma
pergunta. Talvez até exagerando.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Pois não.
Deputado Rafael Silva com a palavra.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Eu queria saber do Dr. Roberto se esse pessoal
que acompanha os pesquisadores da fosfo, que pesquisaram na USP e as pessoas que
querem realmente um resultado, se elas têm acesso ao frasco ou a essas capsulas que são
entregues para que o paciente possa utilizá-la. Se isso é permitido. Para que haja um
acompanhando para ver se realmente o que está sendo entregue é aquele que foi
produzido pelo professor Salvador, ou se é aquele que faz parte da proposta dessa
pessoa da USP de São Carlos quando esse pessoal pretendeu, realmente, encontrar algo
que possa ajudar na cura do câncer. Eu seja, resumindo, quem acompanha, quem
fiscaliza, esse pessoal da auditoria tem acesso ao produto antes dele ser usado?
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O SR. ROBERTO JUN ARAI - Tem. Nós podemos encaminhar de novo.
Podemos encaminhar com satisfação essa solicitação à SES. Inclusive aleatorizando as
amostras, no formato que eles julgarem necessário, nós fornecemos.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - As informações que tivemos até então é de que
eles não teriam acesso, que esse acesso não foi permitido, foi proibido, não sei, então
precisamos confirmar.
O SR. ROBERTO JUN ARAI - Eles não foram proibidos. Somente solicitamos
um oficio para que pudéssemos encaminhar à Secretaria da Saúde, para a SES anuir e
nós podemos entregar. Porque assim, a SES nos confiou a droga para que pudéssemos
entregar aos pacientes. Então não tem como, a SES precisa autorizar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Mais alguma
questão, deputado Rafael Silva?
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Queria agradecer
sua presença aqui. E acho que seus esclarecimentos, dentro da sua responsabilidade de
gerente operacional, acho que de acordo com as perguntas foram esclarecedoras. E
vamos dar continuidade nos outros dias. O senhor está convidado, se quiser vir assistir
outros depoimentos que vamos convidar, outras pessoas.
O nosso interesse aqui é, primeiro, sabermos que cada paciente é um universo
diferente. Tem pessoas que às vezes tomando água com limão saram. Existe o aspecto
placebo, o aspecto psicológico. Exatamente nós queríamos ter uma comprovação
estatística do nível de eficiência desse produto que está em aprovação para se
transformar em um medicamento. E nós presenciamos muitos problemas. A mistura do
fósforo com a amina e com o álcool, o pessoal está vendendo como suplemento
alimentar.
Agora, quando você faz a mistura, mas passa por tratamentos químicos, fazendo a
síntese química da fosfoetanolamina transforma exatamente no que o organismo
humano produz. E nós já temos experiências divulgadas que muita gente ao tomar a
fosfoetanolamina sintética, já que fez quimioterapia, radioterapia, já chamado paciente
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compassível, não faz nenhum efeito. E em algumas pessoas ainda faz efeito. É
exatamente a necessidade de que essa estatística seja bem feita para você saber quem
tem aquele aspecto psicológico, quem tem aquele aspecto que respondeu a tratamento,
mesmo tendo passado por quimioterapia.
Acho que o nosso espírito é aproveitar a ciência brasileira, a pesquisa brasileira, a
inovação que nós sabemos que o Brasil paga muito caro pelos produtos farmacêuticos
de outros países que atingem níveis assustadores. Muito obrigado, agradeço a sua
presença e sua disposição a nós aqui. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada
a sessão.

CPI - FOSFOETANOLAMINA
06.12.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
06.12.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Havendo número
regimental, está aberta a 6ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de apurar as razões que motivaram o Estado a paralisar as pesquisas para
liberação da substância fosfoetanolamina sintética, produzida pelos cientistas do campus
de São Carlos da USP. Registro a presença dos Srs. Deputados: Ed Thomas, Ricardo
Madalena, Gileno Gomes, Roberto Massafera e Cássio Navarro.
Solicito à secretaria que leia...
O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não? Pela
ordem.
O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, peço a dispensa da leitura da Ata. Já
é de conhecimento dos deputados presentes.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Está aprovada a Ata da reunião anterior. Antes de procedermos com a oitiva dos nossos
convidados de hoje, queria apenas justificar que fizemos convite ao Dr. Ildeu de Castro
Moreira, presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência; ao professor e
Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina; e o Dr.
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Os três alegaram
motivos diversos e deixaram de atender nosso convite. Depois podemos transformar, se
necessário, esse convite em convocação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O professor
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, eu já convoquei. Ele
não foi convidado, mas convocado. Então eu gostaria que o senhor tomasse
providências para que ele esteja aqui na semana que vem.

2

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - De novo, repito, o
Dr. Ildeu de Castro Moreira foi convidado pelo Cezinha de Madureira, e declinou do
convite. O professor Luiz Davidovich declinou do convite alegando não ter
possibilidade. O Dr. Jorge Alberto Costa e Silva também declinou do convite.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. - Boa tarde a todos. Ele declinou do convite ou não concordou com a data
de agendamento?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ele mandou dizer
que não poderia comparecer e mandaria um representante. Esta Comissão não se faz
com representantes, e sim com convidados ou convocados.
O SR. - Os três convites? Eu gostaria de solicitar cópia dos e-mails.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok. Dando
sequência, temos o convidado Dr. Sérgio Perussi, da PDT-Pharma, para que seja
inquirido. Está presente? Queria anunciar também a presença do nosso companheiro e
autor da propositura desta CPI, o Rafael Silva. E também o deputado e presidente da
Comissão de Saúde, Cezinha de Madureira.
Rafael, o título da convocação feita por você é “as razões que motivam o Estado a
não realizar pesquisas para liberação”. Estamos estudando para mudar a palavra “não
realizar” para “paralisar”. Porque na verdade realizou, mas paralisou. Se todos
estiverem de acordo, vamos mudar esse verbo. Convido o Sergio Perussi...
O SR. ED THOMAS - PPS - Presidente, pela ordem. Se vem à contento, é que
não se pode alterar o objeto, segundo nossa assessoria.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então fica o
mesmo, mas sempre vamos falar que estamos pesquisando a paralização, e não a não
realização.
O SR. ED THOMAS - PPS - Informalmente nós falamos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Também queria
anunciar a presença da nossa deputada Márcia Lia. Requeiro que o Dr. Sérgio Perussi
leia e assine o termo de compromisso de depoente.
O SR. SÉRGIO PERUSSI - Eu, Sérgio Perussi Filho, infra-assinado no RG
6.917.784-3, exercendo o cargo de diretor da empresa PDT-Pharma Indústria e
Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, fui convocado a comparecer a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e
218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da
Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de
dezembro de 2017. Assinado, depoente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado Sérgio.
Esta CPI tem um objeto bem claro e definido legalmente, é pesquisar se o protocolo de
pesquisa aprovado perante a Anvisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
Médica foi seguido à risca. Ele foi realizado com recurso público do Estado, então esta
CPI verifica exatamente por que foram paralisadas as pesquisas. Se bem que o
requerimento do nosso deputado Rafael Silva seja “o que motiva o Estado a não realizar
as pesquisas”, na verdade o objeto juridicamente é se foram realizadas as pesquisas, e se
elas seguiram o protocolo. É um objeto jurídico definido em lei, e não cabe a nós
discutirmos a questão química, médica ou farmacêutica e eficácia de medicamento.
Sabemos que dentro do protocolo foi indicado laboratórios farmacoquímicos
escolhidos pelo Governo do Estado, e indicada a PDT, que fez a síntese da
fosfoetanolamina produzindo o produto que está em análise para ser certificado na
forma de protocolo. O senhor foi convocado porque estamos fazendo o rastreamento,
dentro da lei e das normas da Anvisa, de que o produto foi produzido na PDT-Pharma, e
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entregue em sacos não sei se de 30 ou 32 quilos, transportados para a Furp, e de lá
encapsulados. Então o rastreamento é o seguinte, sabemos que o produto era produzido
na fábrica e com controle de laboratório. A partir disso eram remetidos à Furp. Então o
senhor nos esclareça, feita a análise laboratorial, como eles eram transportados e
entregues à Furp.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr. Presidente, só um minutinho antes do Dr.
Sérgio começar. Eu queria pedir a permissão porque preciso me retirar. Até para que o
Rafael Silva ocupe o assento aqui, porque tenho um compromisso. Sei que essa questão
da CPI é muito importante e tem várias outras pessoas para depor, mas infelizmente não
vou poder continuar aqui. Peço a permissão para que eu possa me retirar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Permissão
concedida. Muito obrigado, deputado Gileno Gomes. Agradecemos a sua presença.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Estou com o mesmo
problema. Tenho mais duas atividades no mesmo horário e também terei que me retirar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não, nobre
deputada. Agradeço sua presença e fica convocada para a próxima quarta-feira, porque
daremos continuidade às nossas arguições nas pessoas envolvidas, principalmente para
concluir a rastreabilidade do processamento da produção. Obrigado.
O SR. SÉRIO PERUSSI - Boa tarde a todos que compõem a Mesa, os deputados
e também os presentes. Como foi solicitado, a informação que tenho para passar é que
produzimos o produto e ele foi entregue à Furp de forma regulamentar, com transporte
realizado pessoalmente por mim. Os três lotes entregues à Furp foram entregues lá
mesmo, de maneira tradicional e seguindo todos os procedimentos que a Furp exige
para entrega do produto, com laudo técnico nas condições que tínhamos a cada entrega.
Na realidade, era um processo que estava em andamento, toda essa parte de definição da
composição da substância.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agora abro a
palavra ao deputado Ricardo Madalena.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado presidente. Cumprimentar
todos os pares e o Dr. Sérgio. Gostaria de proferir algumas perguntas, Dr. Sérgio. A
fórmula da fosfoetanolamina sintética desenvolvida pelo professor Gilberto foi a mesma
executada pela PDT-Pharma para os testes?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Exatamente a mesma, porque sempre contou com a
operação de todo o processo do Dr. Salvador Claro Neto, parceiro na manipulação e
produção da substância.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. É de seu conhecimento se houve
algum acréscimo de substâncias pela Furp antes de encapsular?
O SR. SÉRIO PERUSSI - É do conhecimento de que foram adicionados
excipientes para fazer o encapsulamento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Perdão, adicionado o quê?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Excipientes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Poderia ser mais específico sobre o que
é excipiente?
O SR. SÉRIO PERUSSI - São produtos adicionados para viabilizar um melhor
funcionamento do equipamento, e com isso ter um encapsulamento tecnicamente
correto.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso é normal quando se faz
encapsulamento?
O SR. SÉRIO PERUSSI - É normal. Qualquer bula de remédio normalmente
aparece a fórmula e também os excipientes utilizados para o encapsulamento.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse excipiente poderia alterar a
fórmula da fosfoetanolamina?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Aí depende de um estudo da estabilidade e da
degradação que pode ocorrer na hora que a fosfoetanolamina entra em contato ou com o
material da capsula ou com os excipientes. Isso depende de um estudo de estabilidade
que se iniciou, mas foi paralisado em função...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse estudo não foi concluído?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Não foi concluído dentro das normas da Anvisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Vossa Excelência testou alguma
pílula fornecida pela PDT-Pharma após ela ser encapsulada pela Furp? Voltou alguma
pílula da Furp para teste?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Sim, tanto o insumo quanto as pílulas encapsuladas
pela Furp voltavam e ficavam armazenadas em condições normativas da Anvisa.
Voltam à PDT-Pharma, que enviava ao laboratório de Campinas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o senhor tem todos esses relatórios?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Tenho todos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu gostaria que você
fizesse a solicitação de todos para esta Comissão e este relator. Pode continuar, Dr.
Sérgio.
O SR. SÉRIO PERUSSI - Foram feitos os testes em Campinas para verificar o
teor, a quantidade de fosfoetanolamina presente na substância, e também de metais
pesados e microrganismos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso foi acompanhado pelo Dr. Salvador
Neto?
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O SR. SÉRIO PERUSSI - Foi acompanhado no sentido de que todas essas
informações eram de conhecimento dele e estavam disponíveis na empresa, como estão
até hoje a todos os detentores da patente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Como se chama o
teste feito em Campinas?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Teste de teor.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Como se chama o
laboratório?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Companhia T&E Analítica.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor disse que recebeu de volta da
Furp. E a pílula que estava no Icesp, o senhor teve conhecimento de alguma pílula deles
para fazer esses testes?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Não, só recebemos da Furp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. O transporte e romaneio, se é que
existiu, era feito com qual pessoa? Quem assinava o recebimento na Furp, o senhor sabe
me dizer o nome?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Nós temos anotado no canhoto, vamos chamar assim,
da Nota Fiscal quando entregamos o produto no romaneio, como o senhor está
denominando. Era entregue e geralmente tinham três ou quatro pessoas na fase de
recebimento. Passavam o automóvel pela balança com o produto e depois
entregávamos. Geralmente tinham três ou quatro pessoas ali no processo de
recebimento. Em uma ou duas vezes o Dr. Gidel, farmacêutico responsável pela Furp,
esteve presente ali no momento. Acho só na terceira vez que não foi o caso da presença
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dele, mas nas duas primeiras ele esteve presente. E daí para a frente eu não sei. O
procedimento terminava regularmente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantas vezes você entregou?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Três vezes, três lotes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foram três lotes de quantos quilos?
O SR. SÉRIO PERUSSI - De 36 quilos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E isso subentende 36 quilos, 500
miligramas, quantas capsulas?
O SR. SÉRIO PERUSSI - 72 mil capsulas, considerando também que pode
haver um pouco de perda no processo de encapsulamento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. E o senhor entregou três vezes?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. A grosso modo nós teríamos mais
de 210 mil capsulas a mais. O senhor acha que tem perda de qualidade por esse
transporte a granel? A questão de temperatura, intempéries?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Não...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Como era feito esse transporte, manual?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Embalados em recipientes adequados e de acordo com
normas da Anvisa, baldes sanitariamente testados e aprovados.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Lacrados?
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O SR. SÉRIO PERUSSI - Lacrados e colocados dentro de uma caixa. Lacrado
do ponto de vista do lacre natural do balde, e dentro de uma caixa que era entregue à
Furp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Sr. Presidente, solicito cópias das
notas fiscais assinadas pelos funcionários da Furp. Era só isso que eu tinha para
perguntar. Passo a palavra para outros pares.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Rafael?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Dr. Sérgio, o senhor mora em Cravinhos?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Minha residência é em São Carlos e a empresa em
Cravinhos.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O senhor fica em Cravinhos, na empresa?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Fico.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Então o senhor acompanha todas as remessas.
Eu gostaria de saber do senhor se essas remessas para a Furp e depois para o Icesp, isso
pode ensejar a possibilidade de adulteramento dos produtos, devido a uma má vontade
que existe de alguns setores na apuração para ver se esse composto funciona ou não?
Existe esse risco e perigo, ou tem um controle e o pessoal é muito responsável? Existe
um acompanhamento? Porque para nós aqui, segundo informações que nos chegaram,
não houve nenhum acompanhamento depois desse produto ser colocado na capsula.
Ele não voltava para uma possível verificação e exame, inclusive pelas pessoas
interessadas, como o Gilberto Chierice ou o Salvador. Eles não tiveram acesso à
capsula. O senhor tem conhecimento disso tudo? Existe a possibilidade de alguma
alteração? Por que o produto não voltou em capsula para o Salvador e o professor
Gilberto?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Nosso papel era a produção e fazer com que todo o
processo que envolvia a empresa transcorresse da maneira mais ética possível, dentro do
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possível das normas. Que o estágio que a substância se encontra, do ponto de vista do
seu conhecimento completo, pudesse ser garantido. Como nós entregávamos a
substância à Furp, aquilo que denominamos de insumo farmacêutico, quanto a Furp
encapsulava para que nós pudéssemos ter a certeza de que dentro da capsula existia a
fosfoetanolamina, uma amostra dessas capsulas eram enviadas à empresa pela Furp, e
nós enviávamos ao laboratório T&E Analítica, de Campinas.
Logicamente que estamos sempre considerando nesse processo todo um trabalho
que deve ser ético da Furp, no sentido de encapsular e proceder de acordo com as
normas, nos devolvendo de tempos em tempos tubos com capsulas que eles envazaram
e encapsularam. Então dentro de um processo natural de remessa de insumos e
recebimento das capsulas nós procedemos com aquilo que entendemos ser seguro, que é
ter o laudo do que contém o insumo, do ponto de vista do teor da fosfo, e também o que
contém as capsulas que nos foram enviadas pela Furp. Também qual é a quantidade da
substância existente naquelas capsulas.
Agora o que acontece na Furp e no Icesp não é de conhecimento da empresa.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu sei que o senhor não tem a obrigação de ter
esse acompanhamento, e não cabe ao senhor fiscalizar. Estou fazendo essas perguntas
porque segundo alguns depoimentos do Dr. Durvanei e do próprio Salvador, não houve
possibilidade desse pessoal, um grupo de cinco pessoas que acompanhavam que tudo
fosse feito de acordo com aquilo que pretendíamos, ter as capsulas à disposição. Não
estou dizendo que aconteceu isso, mas o Icesp poderia encaminhar para ser analisado
em Campinas algo que pudesse ter sido escolhido para essa análise.
Enquanto esta CPI e eu particularmente, os membros responsáveis, entendemos
que deveríamos ter uma amostra, um estudo de forma inadvertida, aleatória. Para que
pudéssemos ter certeza, porque isso envolve muitos interesses. Esta CPI não está
afirmando que esse produto realmente seja milagroso ou que não seja. Nossa
preocupação é que realmente tudo seja feito às claras; se funcionar, muito bem; se não
funcionar, fazer o quê. É nossa preocupação, por isso talvez o senhor até estranhe a
fórmula utilizada para as perguntas. Não se trata de uma desconfiança, mas a vontade de
se levantar a verdade para que possamos amanhã ou depois falar “não, não existe
possibilidade de nada e está tudo bem”. Ou será que existe? Será que foi feito tudo às
claras?
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Então nossa preocupação é essa. Foge da sua responsabilidade a entrega dessas
amostras, que eu entendo que deveriam vir da Furp e do Icesp. O senhor mandou esses
produtos para que eles dessem continuidade. Agora nossa preocupação é a continuidade.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Rafael Silva. Só para esclarecer que nos procedimentos científicos e técnicos
existem critérios estatísticos e os que chamamos de rastreabilidade. Ou seja, você tem
que ver o rastro. Então exatamente no protocolo de pesquisa e seguindo as normas da
Anvisa, existe a exigência da rastreabilidade. E é exatamente isso que hoje estamos
procedendo, ver os rastros deixados na produção, vazamento e fabricação e no material
que foi fornecido aos pacientes. Faz parte da pesquisa a rastreabilidade. Muito obrigado.
Sérgio, da nossa parte queria agradecer sua presença aqui. Você nos ajudou
esclarecendo exatamente sobre a responsabilidade da PDT-Pharma produzindo a síntese
da fosfoetanolamina, e entregando à Furp o material dentro dos critérios. Quer dizer,
dentro do seu caminho você deixou os rastros e cumpriu as normas de rastreabilidade. É
isso, muito obrigado.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - E o PDT-Pharma fica em Cravinhos, a cidade
administrada pelo Boi, o José Carlos Carrascosa. Inclusive um prefeito muito sério e
competente. Com certeza ele também se coloca à disposição da PDT-Pharma para
qualquer coisa. O senhor conhece o Boi em Cravinhos?
O SR. SÉRIO PERUSSI - Conheço deputado, tivemos uma conversa inicial no
gabinete dele junto com o atual prefeito de Ribeirão Preto. É uma pessoa muito querida
na cidade, e nos atendeu muito bem.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O Boi é realmente uma figura maravilhosa,
sério e competente. Não podemos falar de todos os prefeitos, mas dele sim. Dessa
forma, mande a ele um abraço desta Comissão, do grupo como um todo.
O SR. SÉRIO PERUSSI - Ok deputado, agradeço e espero ter contribuído.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado
por sua contribuição. Agora convoco o Dr. Célio Joaquim Paes, chefe de transporte da
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Furp. Vamos fechando a rastreabilidade do assunto. Muito obrigado por ter vindo. Acho
que você terá uma colaboração muito interessante. Gostaria que você lesse o termo de
compromisso.
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Eu, Célio Joaquim Paes, infra-assinado no
RG 963.859-3, exercendo o cargo de chefe de transporte na Fundação Para Remédio
Popular - Furp, fui convocado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito
como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal,
combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o
Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de
dezembro de 2017. Assinado, depoente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado
por ter atendido nosso convite, e estar aqui conosco. Você já escutou, mas mais uma vez
eu repito que nossa função aqui é exatamente acompanhar se a pesquisa seguiu o
protocolo aprovado perante a Comissão Médica de Ética e Pesquisa, e perante a Anvisa.
Toda pesquisa médica de medicamentos para ser certificado tem que ser aprovado e ter
esse roteiro. E nossa função é exatamente ver se a pesquisa seguiu o protocolo, e se o
dinheiro público foi bem utilizado dentro dos limites possíveis.
Sua convocação é a interligação da produção do medicamento pelo PDT, que
conforme já nos explicou o Dr. Sérgio, foi entregue à Furp, e você como chefe de
transporte da Furp nos esclarece que recebido esse produto, quais eram os cuidados e a
manipulação. Ia para fazer as pílulas, e a partir delas eram entregues ao Icesp - Instituto
de Câncer do Estado de São Paulo. Nossa pergunta é exatamente se você acompanhou
esse procedimento, e quais eram os cuidados tomados no sentido da rastreabilidade das
ações.
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Boa tarde a todos, deputado. Eu faço parte do
setor de transportes da empresa, e só peguei nesse produto para entrega-lo. Pronto. Essa
foi e é minha função.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não entendi.
Você não trabalhou na recepção, só na entrega?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Só. Eu sou chefe de transporte e entrego os
medicamentos da fundação. Sou solicitado, arrumo o veículo e entrego o medicamento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ao proceder a
entrega, você recebia as capsulas devidamente elaboradas, e ao fazer a entrega ao Icesp
-Instituto do Câncer de São Paulo, você entregava isso mediante um protocolo, um
documento, e acompanhava alguma análise química desses testes?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, senhor.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Agora passo a palavra ao nosso deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de cumprimentar todos os
pares aqui, e questionar o Sr. Celso Joaquim no sentido dos transportes feitos. Era você
mesmo que dirigia o veículo?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, eu tenho funcionários motoristas que
fazem essas entregas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esses funcionários são de carreira ou
terceirizados?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - De carreira, concursados.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantos são?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Atualmente tenho dez motoristas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a ordem parte da sua pessoa, correto?
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O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, vem uma solicitação para entrega do
medicamento para mim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. E aí você designa alguém para
levar?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - É, eu escalo uma equipe para fazer a entrega.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você se recorda o nome... Quantas
viagens foram feitas até o Icesp?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Quatro.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O nome das pessoas que fizeram o
transporte?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não tenho.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você não tem nenhum? Dos dez, você
não lembra de um? O senhor está sob juramento, Sr. Celso.
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim. Osvaldo Ferreira Sobrinho fez uma
entrega.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Será convocado. Quem mais?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - As entregas foram muito espaçadas, foi no
mês três, depois nove.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foram quatro entregas?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Quatro. Duas em 2016 e duas em 2017.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em qual mês aproximadamente?
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O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Só um instante, por favor.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Fique à vontade. O senhor trouxe os
documentos de romaneio e entrega?

O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, só trouxe cópias das notas fiscais.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o senhor pode ceder para que sejam
tiradas xerox dessas notas?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Gostaria que a secretaria
providenciasse.
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Em 2017 foi entregue uma dia 31 de março, e
a outra no dia 12 de setembro.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Recente, dois meses atrás. E aí consta o
nome dos motoristas?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, só no relatório de quilometragem do
motorista consta o horário, o endereço.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu solicito que o senhor
peça à pessoa que está sendo arguida, todos os nomes dos motoristas e datas das
entregas, por favor.
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Em 2016 foram nos dias quatro de julho e 25
de agosto.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você teria
especificado a quantidade na nota fiscal? Peso ou qualquer coisa?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Temos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ele vai ceder a nota, Roberto.
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, esse é o valor unitário. São 30 frascos
com 60 comprimidos. É isso, Gidel?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, gostaria de continuar as
perguntas. Sr. Célio Joaquim, esse transporte é feito com veículo próprio da Furp?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quais são os veículos que usam para
transporte?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Esse transporte foi feito com carro pequeno;
Gol, Parati, Sprinter e Blazer.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E seguiu os padrões recomendados pela
Anvisa para transporte?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Era entregue para mim a nota fiscal e o
medicamento com o endereço, e nós íamos entregar.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E esse medicamento era feito em
embalagens plásticas, ou lacrado? Como era?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Lacrado em caixas de papelão. Caixas
próprias.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Caixa de papelão lacrada. Ok. E a hora
que chegava lá com a nota fiscal, tinha a assinatura do recebedor?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Sim, ele assinava o canhoto conferindo a
mercadoria e devolvendo assinado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É esse que está em mãos do senhor?
O SR. CÉLIO JOAQUIM PAES - Não, isso aqui são cópias que eu trouxe das
notas fiscais. Agora os canhotos ficam na Furp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu gostaria que
solicitasse esses canhotos. Não tenho mais nada a questionar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só estou fazendo
uma conferência aqui. Em julho de 2016 foram entregues 30 frascos, cada um deles com
60 unidades. E depois em agosto foram 300 frascos de 60 unidades. Você empresa para
tirarmos uma cópia? Rafael, você quer?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Não, porque a função dele é importante, lógico,
mas para nós acaba não esclarecendo, a não ser falar de como o produto foi
encaminhado. Ele não manipulou, e nem o pessoal dele. Apenas deu sequência a um
trabalho feito, encaminhou o produto encapsulado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço muito a
sua presença Célio, acho que ajuda a darmos sequência à rastreabilidade. Depois nos
informe os veículos corretos e mandamos um ofício. Muito obrigado.
Agora chamamos o convocado Gidel Soares, farmacêutico responsável na Furp,
para que também venha proceder ao juramento de praxe, e seja ouvido nesta CPI. Muito
obrigado por ter vindo. Por favor, faça a leitura do termo.
O SR. GIDEL SOARES - Boa tarde a todos. Eu, Gidel Soares, infra-assinado no
RG 16.857.048-8, exercendo o cargo de gerente de desenvolvimento farmacotécnico e
também farmacêutico responsável na Fundação Para o Remédio Popular, fui convocado
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a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com
fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o
parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual
11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, seis de
dezembro de 2017. Assinado, depoente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. O Dr.
Gidel é o farmacêutico responsável pela Furp. Deve existir vários farmacêuticos, e o
senhor é o gerente?
O SR. GIDEL SOARES - É. Na realidade existe um departamento de
desenvolvimento de produtos, e sou gerente de desenvolvimento. E também exerço o
cargo de farmacêutico responsável. Toda indústria farmacêutica tem um responsável
técnico.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O senhor tinha
conhecimento do protocolo de pesquisa feito entre a Secretaria da Saúde e o Icesp, no
sentido de pesquisar a fosfoetanolamina sintética?
O SR. GIDEL SOARES - Tinha informação de que existia o protocolo para
executar a pesquisa clínica.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O senhor
conhecia esse protocolo?
O SR. GIDEL SOARES - Não conhecia.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então dentro das
normas da Anvisa e de pesquisa de medicamento, o senhor tem experiência na
sequência dos procedimentos para certificação?
O SR. GIDEL SOARES - Sim, tenho perfeitamente.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Hoje estamos
pesquisando se o protocolo de pesquisa executado pelo Icesp, aprovado na sempre
Comissão de Ética em Pesquisa Médica e na Anvisa, foi seguido. E se o dinheiro
público destinado a essa pesquisa foi bem utilizado. Em 31 de março foi declarado que
o material em pesquisa não tinha efeito nenhum, e as pesquisas foram paralisadas. Então
esta Comissão quer verificar, e gostaria das suas informações, exatamente no sentido
disso. Talvez a questão da rastreabilidade é muito importante para nós, passando pelo
senhor.
A pergunta que queria te fazer é o seguinte, dentro do material que vocês
recebiam para ser encapsulado, era adicionado um excipiente que daria estabilidade ao
produto na questão do encapsulamento. Feito isso, eram feitos testes de qualidade da
capsula, exames? Como era esse procedimento, a rastreabilidade disso?
O SR. GIDEL SOARES - Recebíamos o composto, trazido pela PDT-Pharma,
como o Sérgio falou, e entregue na Furp. Fazíamos a inspeção nessas barricas, e as
análises físicas e microbiológicas dessas barricas, avaliava como estava o material e aí
mandávamos para a produção para fazer o encapsulamento. A Furp é uma empresa do
Estado, e os equipamentos são de alta produção. Nós trabalhamos com equipamentos
que fazem por volta de 20 mil capsulas por hora. São máquinas automáticas.
Levamos o composto para a Furp, fizemos o primeiro lote, que chamamos de lote
técnico para testar. Convidamos o professor e Dr. Salvador para passar as instruções
para nós, de como fazer o encapsulamento e conhecer como funcionava todo o
processo. Ele esteve presente e executou esse primeiro lote conosco. Como a máquina é
totalmente automática, o material acabou grudando nas partes da máquina. Você não
conseguia fazer o encapsulamento e garantir que cada capsula tivesse seus 500
miligramas do composto que precisava ser encapsulado.
Com isso, não tendo saída, tivemos que adicionar alguns excipientes, como o
Sérgio também comentou aqui. Esses excipientes facilitaram o processo - e é comum
esse excipiente, mais de 90% das formulações do mercado utilizam - e com isso
conseguimos fazer o encapsulamento. Durante todo o processo do encapsulamento era
feita a análise para garantir a conformidade. A desintegração das capsulas, o peso de
cada uma, garantindo que cada unidade tenha aquele peso para atender as pesquisas, e
depois o produto foi colocado em frascos. Foi uma embalagem com 60 frascos de
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polietileno com 60 capsulas cada frasco. Esses frascos são lacrados e colocados em
caixas, que também são lacradas.
Depois ele é fechado, vai para um setor de expedição onde é armazenado, tudo
dentro das boas práticas de fabricação. É tirada uma amostra, feita a análise, e depois é
liberado para ser fornecido e enviado para o Icesp nas entregas que o Célio também
comentou. Não sei se consegui dar todas as informações.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Esse recipiente
em que era colocado, qual a composição química dele?

O SR. GIDEL SOARES - São dois recipientes bastante comuns; um é o estearato
de magnésio - um antiaderente, e o outro chamamos de dióxido de silício - com o nome
comercial de Aerosil. Esses dois componentes evitam a aderência e facilitam o
escoamento do pó na máquina, para que você tenha sempre a mesma dosagem e um
processo continuo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Uma capsula
deveria ter 500 miligramas. E nessas 500, o excipiente era adicionado e a capsula ia
para 600 miligramas, ou era colocado apenas 400 miligramas do produto e mais o
excipiente?
O SR. GIDEL SOARES - Não, funciona da seguinte forma, nós colocamos
0,75% de estearato de magnésio e 0,25% de dióxido de silício. Quero esclarecer que o
Salvador estava conosco e estávamos mostrando claramente a dificuldade que tínhamos.
Isso, somando os dois, dá 1%. A cada capsula de 500 miligramas, 1% a mais dá 505
miligramas. Era muito pouca a quantidade de excipiente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então a capsula
não pesava 500 miligramas, mas 505?
O SR. GIDEL SOARES - A quantidade do componente lá dentro era de 505,
porque somávamos o 1%.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E essa alteração
de concentração, você fazia uma análise para deixar a rastreabilidade do procedimento?
O SR. GIDEL SOARES - Sim, de garantia que todo o processo, a quantidade de
todas as capsulas sejam de 505 miligramas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a composição
também não estava alterada?
O SR. GIDEL SOARES - A análise era feita toda na PDT-Pharma. Então
tirávamos as amostras e fornecíamos para a PDT-Pharma fazer as análises, incluindo os
estudos de estabilidade.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Passo agora ao
nosso deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Gidel, o senhor tem conhecimento
sobre farmacocinética, pela experiência e currículo, que estive analisando, trabalhando
num órgão renomado do nosso Estado?
O SR. GIDEL SOARES - Conhecemos pela profissão de farmacêuticos.
Conheço do que se trata a farmacocinética.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Após a toxidade, normalmente se testa e
faz uma avaliação de farmacocinética para viabilizar uma substância para ser remédio?
Nada que lhe comprometa, pode responder tranquilamente.
O SR. GIDEL SOARES - Não tenho como aferir, porque é da parte de pesquisa
clínica. Minha parte é de farmacotécnica, a técnica de fazer o medicamento. Essa parte
da pesquisa da farmacocinética nesse ponto eu não tenho como falar, se deveria ou não
deveria. Eu não tenho esse conhecimento. Eu conheço a farmacocinética, o que ela faz.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O que ela faz?
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O SR. GIDEL SOARES - Ela mede o quanto o fármaco está disponível no
organismo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O quanto age no corpo.
O SR. GIDEL SOARES - É, o quanto está disponível. Toda a parte de absorção
e presença no plasma sanguíneo do paciente. Temos dentro da nossa área os estudos de
biodisponibilidade em todos os medicamentos da Furp. Então tem a parte clínica de
todos os produtos, mas não em pesquisa clínica. É uma área que não dominamos,
porque é um medicamento novo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Fora o excipiente, a
fosfoetanolamina sofreu mais algum acréscimo de alguma substância sintética?
O SR. GIDEL SOARES - Não, nenhuma. Só os excipientes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Compareceu alguém do Icesp na
Furp no decorrer da produção?
O SR. GIDEL SOARES - Não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor não se recorda de ninguém?
O SR. GIDEL SOARES - Geralmente as reuniões nós fazíamos no próprio Icesp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor compareceu em quantas
reuniões no Icesp?
O SR. GIDEL SOARES - No Icesp uma; na Secretaria da Saúde uma também.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor poderia mencionar quem
compareceu nessa reunião na Secretaria da Saúde de São Paulo, junto com o senhor?

23

O SR. GIDEL SOARES - Do Icesp estavam o Roberto Arai e o Ricardo
Mongold. E da Secretaria da Saúde o Sr. Vitor Hugo e a Sonia Franchi.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Essa reunião foi gravada?
O SR. GIDEL SOARES - Não, era uma reunião para discutir as entregas e como
íamos fazer os prazos que a pesquisa pedia para disponibilizar. É muito importante você
disponibilizar na data e quantidade certa, as capsulas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E foi atendido na época certa?
O SR. GIDEL SOARES - Tudo que foi pedido era oficiado e entregávamos nas
datas, para não faltar durante o período de estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Após a entrega das pílulas da Furp
para o Icesp, retornou alguma para testes na Furp, simultaneamente para a PDT-Pharma
ou outro órgão do Estado, para testar sua veracidade?
O SR. GIDEL SOARES - Não. Após a entrega nós parávamos com o
acompanhamento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Por ora é só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Rafael?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu acho que nossa preocupação está mais lá na
frente, no Icesp. Depois que o Icesp teve o produto nas mãos, eu entendo que de forma
aleatória, e não eletiva, não escolhida, um pouco desse produto dentro da capsula
deveria ser entregue aos pesquisadores, capitaneado pelo Gilberto Chierice, para que
pudéssemos ter uma certeza de que aquilo era aquilo. Porque segundo consta, depois
algumas capsulas eram encaminhadas para Campinas para uma análise.
Mas sem colocar em dúvida a seriedade ou não, nós precisávamos acompanhar.
Igual o sujeito que trabalha como caixa num banco, e no final do dia ele vai entregar
para a tesouraria o valor que tem, e aí vai conferir “você está duvidando de mim?”,

24

“não, é que faz parte”. Da mesma forma que quando ele chega para assumir, ele recebe
um montante em dinheiro e tem que saber se realmente existe aquele dinheiro ali. E nós
não sabemos se realmente, lá na ponta, no final, o que estava dentro da capsula era
aquilo que os pesquisadores queriam.
Quero elogiar o presidente da CPI Roberto Massafera, e o relator Ricardo
Madalena pelo trabalho sério, e pela busca da verdade. Agora vamos procurar entender
por que os pesquisadores preocupados não tiveram esse produto nas mãos. Ou seja, não
foi dado a eles o direito de ter esse produto depois de acabado, e antes de ser distribuído
para testes. Aí fica a dúvida. Então a melhor coisa é termos um esclarecimento total
disso, e é o que a CPI busca, para que se possamos entender se realmente os testes
foram feitos como deveriam ser feitos, ou se não foram. É isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado Rafael.
Mais alguém?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, presidente. Agradecer a
presença do Sr. Sérgio Perussi, do Dr. Gidel e do Sr. Célio. Sem dúvida nenhuma
colaboraram muito para nossa CPI. Parabenizo o deputado Rafael Silva pela propositura
desta CPI, de suma importância. Agradeço a presença do nosso amigo Cássio Navarro,
deputado da região de Santos, de Praia Grande. E dizer que temos que convocar os
professores Ildeu, Jorge e Luiz.
É importante ouvirmos esses três convidados que fizeram um manifesto e
encaminharam a todos os deputados. Após o convite eles não vieram. Eu gostaria que o
senhor tomasse a providência de convocar os três, para apreciarmos a convocação na
próxima quarta-feira, para que eles participem conosco. Nós continuaremos apurando
com responsabilidade, imparcialidade e transparência esta importante CPI para nosso
estado e país. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma vez
agradeço as presenças do Sérgio Perussi, do Célio e do Gidel. Vocês colaboraram para o
nosso trabalho de rastreamento e verificação dentro das normas de pesquisa, a
rastreabilidade do que foi feito. Acho que a presença de vocês nos ajudou muito a
esclarecer, junto à PDT e à Furp. Agora nosso passo seguinte será exatamente verificar
a rastreabilidade dentro do Icesp.
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Queria agradecer a presença do Rafael Silva, nosso propositor desta CPI, que
arrumou esse trabalho imenso para nós no fim de ano, essa dor de cabeça; ao nosso
relator Ricardo Madalena; ao Cássio Navarro, que tem colaborado muito conosco. Veja
que nosso espírito é exatamente esse, de buscarmos a verificação se o protocolo de
pesquisa foi executado ou não. E agradecer a presença de todos. Ficam convocados para
a próxima reunião, na quarta-feira da semana que vem. Já temos outras pessoas listadas
para convocação, e vamos transformar o convite desses três em convocação. Só tenho
dúvida se precisamos requerer de novo ou é automática a mudança de convite para
convocação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Acho que a secretaria poderia responder.
Aproveitando o ensejo, parabenizar pela condução que o senhor tem feito desta CPI.
Parabéns Roberto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nossa dúvida é o
seguinte, aqueles que foram convidados e não compareceram, é automática a
transformação em convocação ou precisa fazer novamente?
O SR. - Precisa fazer o requerimento de convocação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ótimo. Então na
próxima semana convocaremos aqueles que não vieram. Tenho várias pessoas e experts
em pesquisa clínica que também poderão nos auxiliar bastante. Muito obrigado a todos.
Até quarta-feira que vem.
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CPI - FOSFOETANOLAMINA
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
13.12.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Ressalto a presença do nosso relator Ricardo Madalena, da deputada Márcia Lia, dos
deputados Ed Thomas e Gileno Gomes. E damos como aberta a 7ª Reunião desta
Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar as razões que
motivaram o Estado a suspender as pesquisas para liberação da substância
fosfoetanolamina sintética, produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos.
Eu solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Peço a dispensa
da leitura da Ata.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É regimental. Está dispensada a leitura
da Ata, e aprovada.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Na Ordem do
Dia, primeiro nós temos vários requerimentos apresentados para aprovação de novas
convocações. Então passo à leitura deles.
Item um, requerimento do deputado Ricardo Madalena, solicitando que sejam
convocados o Dr. Luiz Davidovich, da Academia Nacional de Medicina; o professor
Gilberto Chierice, ex-professor da USP de São Carlos; o professor e doutor Ildeu de
Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; o
professor e doutor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de
Medicina; a Sra. Thaís Mirotti, da gerência de comunicação do Icesp; a Dra. Juliana
Guimarães, que hoje já estará aqui conosco - dispensada essa aprovação, monitora de
qualidade do Núcleo de Pesquisa do Icesp; e a Dra. Elaine Longo, enfermeira monitora
de pesquisa e coordenadora de enfermagem do Núcleo de Pesquisa do Icesp para que
prestem esclarecimentos para o tema objeto desta CPI.
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
O item dois é um requerimento meu, então solicito que ao relator, deputado
Ricardo Madalena, que leia e dirija esse item.
***
- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena.
***
O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PR - Item dois,
requerimento do deputado Roberto Massafera, solicitando que seja convocada a Dra.
Renata Filliettaz Simões, farmacêutica da PDT-Pharma, para prestar esclarecimentos
sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está
encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa). Aprovado.
***
- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.
***

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Temos
aqui hoje a convocação. Vamos começar pela Dr. Maria Del Pilar Estevez Diz, médica
do Centro de Oncologia da Unidade Itaim, do Hospital Sírio-Libanês.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não sou mais. Na verdade, sou
médica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E no setor privado, estou na
Rede (ininteligível) agora.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. Doutora
em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo; coordenadora
médica de oncologia clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo; especialista
em oncologia clínica pela Sociedade Brasileira; membro da American Society of
Clinical Oncology; membro da European Society for Medical Oncology; e membro da
Sociedade Latino-Americana. Área de interesse, vários tipos de tumores de câncer,
principalmente ginecológico e de mama. E graduação, formada pela Faculdade de
Medicina da USP em 1982, com residência médica em Hematologia e Hemoterapia pelo
Hospital das Clínicas.
Muito obrigado por sua presença, doutora. Eu pediria que a senhora lesse seu
compromisso perante essa Comissão.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu, Maria Del Pilar Estevez
Diz, infra-assinado no RG 9.466.711-1, exercendo o cargo de coordenadora de
oncologia clínica no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocada a
comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com
fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o
parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual
11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 13 de
dezembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. O advogado
que está sentado aqui não pode fazer comunicado com a testemunha. Eu gostaria que o
senhor tomasse providências ou pedirei para o senhor se retirar. Faça o favor de não se
comunicar mais com a testemunha. Ela não é acusada. O senhor como advogado, tem
ciência disso. Respeite as leis.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nós esclarecemos
que a senhora está aqui hoje na qualidade de testemunha, estando sob o compromisso
apenas de dizer a verdade sobre aquilo que souber, e sob pena de cometer algum crime
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de falso testemunho. Vossa Senhoria tem a prerrogativa de estar acompanhada de
advogado, perante a presente audiência. No entanto, advertimos que os trabalhos desta
CPI possuem natureza investigatória, e não acusatória, de modo que a investigação diz
respeito à apuração de fatos que constituem objetos, e eventualmente a identificação de
possíveis responsáveis. Portanto, advertimos que não será admitida a intervenção do seu
advogado nas respostas solicitadas de Vossa Senhoria.
A condição de testemunha exige a colaboração estritamente pessoal de V. Sa.,
razão pela qual não é permitida a formulação de respostas provenientes da intervenção
de terceiros, inclusive o advogado. Ele pode acompanha-la e até falar sim ou não, mas
não deve se comunicar além disso. Fazendo uma ressalva, com exceção dos momentos
que o membro desta CPI realizar o questionamento, é assegurado a V. Sa. o direito de
ser orientada por seu advogado. Por fim, fazemos uma advertência de que qualquer
intervenção indevida, ocorrida durante o questionamento, será considerado ato
prejudicial ao trabalho desta CPI, ensejando aplicação das medidas regimentais
necessárias.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado, Sr. Presidente. Negativo, ele
não pode fazer uso da palavra. Vamos dar início, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pelo regimento da
Comissão, só pode ter a palavra somente deputados membros. O senhor está ao lado
dela e poderá orientá-la com sim ou não nas coisas que ela responder. Não vejo coisa
maior. Se o senhor achar alguma coisa que interfira os direitos dela ou qualquer coisa,
pode falar para não responder. Dra. Maria Del Pilar, a senhora tem um currículo
invejável. Se eu fosse médico, diria isso.
Esta Comissão foi instituída com o objetivo de apurar se as pesquisas realizadas
pelo Icesp na forma do protocolo de pesquisa, que foi aprovado pela Anvisa e pela
Conep - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, cumpriu esse relatório. Nós temos
informação de que no dia 31 de março deste ano, foi divulgado pela imprensa que os
estudos não eram satisfatórios, e os trabalhos de pesquisa seriam suspensos. Então
nosso interesse é saber da doutora se essas pesquisas que foram realizadas até o dia 31
de março cumpriram rigorosamente o protocolo de pesquisa aprovado.
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Cumpriram. Segundos os
critérios estabelecidos pelo estudo, todos os pacientes foram incluídos. Preencheram
todos os critérios de inclusão, e não tinha nenhum critério de exclusão. Os exames, os
procedimentos, a medicação foi toda aplicada. A sequência de avaliação desses
pacientes cumpriu rigorosamente o que estava descrito no protocolo durante todo o
período de estudo. Quando esses pacientes foram retirados do estudo, cada um no seu
tempo, também foi dentro das normas do protocolo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Dentro dessa
pesquisa e trabalho, qual era sua posição?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Dentro dessa pesquisa minha
qualificação era de subinvestigadora. Na estrutura de pesquisa nós temos o pesquisador
principal responsável, e um conjunto de subinvestigadores. Eu faço parte desse grupo de
subinvestigadores.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, presidente. Quem é o
principal?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Dr. Paulo Hoff.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Doutora, é o
seguinte. Nós tínhamos conhecimento de que seriam pesquisados dez tipos de tumores,
e que desses dez tipos, cada um deles seriam pesquisados em 21 pacientes. Pelo
relatório divulgado na imprensa, inclusive com suas palavras, fala aqui sobre ter
apresentado isso aqui num congresso, e a senhora citou os tipos de pessoas e tumores.
Falam que foram pesquisados apenas pacientes já compassíveis.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Como é um estudo com droga
experimental, na oncologia os estudos com drogas experimentais são iniciados em
pacientes que cumpriram pelo menos alguns tratamentos já conhecidos. Se não seria
antiético oferecer alguma coisa que eu não tenho a menor ideia se funciona, para
alguém que não tenha um tratamento bem estabelecido, e que seja considerado como
padrão. Então para os diversos tipos de tumores que nós determinamos, justamente os

6

tumores mais comuns ou com pouca opção de tratamento, como é o caso do melanoma,
para esse conjunto de pacientes um dos critérios de inclusão seria eles terem recebido
anteriormente aquilo que é considerado tratamento padrão.
Por exemplo, minha área é câncer de colo uterino. As mulheres com esse câncer
que entrassem nessa pesquisa precisavam ter sido submetidas a uma primeira linha de
tratamento com cisplatina, porque é o padrão reconhecido internacionalmente, e a partir
daí elas poderiam ser candidatas ao tratamento. Então o critério de inclusão é ter sido
submetido ao tratamento considerado padrão.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria comunicar
a presença do deputado Márcio Camargo. Dentro desse ritual, foram pesquisados cinco
ou seis tipos de tumores me parece, pelo seu relatório. Eu não entendi, não devia ter
estatisticamente cada tipo de tumor? Ser selecionada 21 pessoas? Ou seja, um paciente
em estado inicial, outro intermediário, outro em estado final e outro efeito placebo, para
que estatisticamente fosse feita essa amostragem, e cada tipo de tumor atingisse os 21
membros necessários por tipo?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Para cada grupo seriam até 20
pacientes. O desenho do estudo é clássico, estudo de fase dois, o desenho de Simon no
qual avaliamos 20 pacientes. Havendo resposta em 10% desse grupo, o estudo pode
prosseguir. Esse é o desenho do estudo. Precisa haver uma uniformidade para cada
grupo de pacientes, então pacientes em estágio inicial normalmente não são candidatos
a estudos de fase dois preliminares, porque para esses pacientes normalmente nós temos
tratamento padrão muito bem estabelecido na literatura, e, portanto, não podemos
oferecer um tratamento experimental para quem já tem o padrão. Seria outro desenho,
num estudo de fase três. Não era isso que estávamos fazendo.
Dentro desses pacientes, posso dizer que todos tinham uma doença que já havia
sido tratada inicialmente com o tratamento padrão. Tinham doença ativa, por isso
precisavam ser tratados. Mas posso dizer que nenhum deles era paciente terminal. Os
pacientes todos precisavam ter funções orgânicas apropriadas, a performance status uma funcionalidade muito boa, eram todos pacientes muito ativos que deambulavam.
Não eram pacientes terminais no senso comum de terminalidade, um paciente muito
próximo da sua morte. Eram pacientes que tinham uma doença provavelmente
incurável, porque tinham doença metastática ou avançada, mas não eram terminais.
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Eram funcionais e com funções hepáticas, renal e hematológica dentro da normalidade,
para permitir uma boa avaliação da droga em estudo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Com relação a
dosagem, me parece que inicialmente foi fornecida uma inicial aos pacientes, e que
teriam que ser efetuados testes de farmacocinética para se determinar a dosagem ideal.
Isso procede, que deveria ter sido feito?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - No desenho do estudo está
previsto a coleta de sangue para posterior análise de farmacocinética, porque o estudo
foi determinado para avaliação da dose que vinha sendo utilizada a mais de dez anos. A
dose que vinha sendo utilizada e foi divulgada na imprensa, que sempre foi discutida.
Inclusive chegamos a perguntar para alguns pacientes que tomavam a dose que
utilizamos, então o desenho do estudo foi previsto para a dose utilizada. As amostras de
sangue foram colhidas para posterior realização do estudo de farmacocinética.
No primeiro mês de aplicação todos os pacientes colheram - se não me engano são
quatro coletas, vou confirmar depois o protocolo - para avaliação de farmacocinética. E
vamos dar andamento para essa análise posteriormente. Mas o estudo era para avaliar
essa dose que já vinha sendo utilizada.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Quero pegar
um gancho, pode ser? A senhora acabou de dizer que ouvia falar a mais de dez anos. O
que a senhora ouvia falar que foi administrado pelo estudo?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Desculpa. A informação que
sempre tive é que a dose proposta de 1.500 miligramas no primeiro mês, seguida de mil
miligramas a partir do segundo mês de tratamento, foi a dose discutida...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Discutida com quem?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu não participei exatamente
da discussão, mas foi discutida com o professor...
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual a sua função nos testes e estudos,
que a senhora vem dizer que não participou ativamente?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu não participei das
discussões com o professor Gilberto. Mas tive numa reunião na FURP quando ele foi
discutir se ela poderia produzir o medicamento. Então acho que inclusive ele estava
discutindo a dose e o medicamento, os comprimidos e a produção pela FURP. Ele
estava presente. Todo o tempo se discutiu essa dose.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou voltar a pergunta que lhe fiz e a
senhora não respondeu. A senhora ouviu por mais de dez anos que era administrado
como?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não sei quantos anos, mas o
que me foi dito e eu sabia pelo conhecimento que tive durante todo esse tempo, era
entre mil e 1.500 miligramas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E qual o intervalo disso?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Como assim intervalo? As
medicações eram utilizadas diariamente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quem definiu o intervalo? O
investigador principal ou a senhora?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O investigador principal, e até
onde sei de comum acordo com o professor Gilberto.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora tem como provar que ele
definiu isso com o professor Gilberto?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Como lhe falei anteriormente,
não participei dessa discussão pessoalmente, mas é a informação que eu tenho.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas a senhora acabou de afirmar que
ele falou com o professor Gilberto, para definir a quantidade e o intervalo. Só um
segundo presidente, por favor, para eu não perder o raciocínio.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu acho que talvez essa
pergunta não seja para mim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Acho que o
raciocínio está um pouco... Me permita. 1.500 miligramas que é a dose diária, são três
pílulas de 500 miligramas. As três pílulas eram administradas de uma vez só ou três
parcelas diárias?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - No nosso estudo era
administrada uma vez só.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a senhora ouviu na imprensa que era
administrado como?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não sei como responder, eu
não lembro dessa resposta.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Há uma carta
assinada pelo Dr. Paulo Hoff de quatro de abril, depois da divulgação dos resultados,
para confirmar a dosagem. E no dia dez de abril, por escrito, o professor Gilberto
respondeu que a dosagem era aquela que estava preliminarmente estabelecida de três
pílulas, com intervalo de uma no café, uma no almoço e outra à tarde. Deveriam ser
feitos os testes de farmacocinética para comprovar essa eficiência.
Então para a senhora, não soa um pouco estranho? Porque se eu tomar três doses
de vitamina de manhã, é diferente que eu tomar uma de manhã, uma à tarde e uma à
noite. A própria absorção no organismo é diferente. Dar três pílulas juntas de manhã o
organismo não absorve do mesmo jeito. E também temos a experiência de que aquela
pessoa que já fez quimioterapia, as funções no intestino não absorvem corretamente.
Então há uma dúvida de que estimulando com três pílulas de uma vez só, e a pessoa
tomando, o próprio organismo não absorve a pílula.
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu acho que o senhor disse a
palavra correta. Há uma dúvida. Na verdade, não existem estudos de farmacocinética
para suportar nenhuma dessas, digamos, dizer qual é o melhor intervalo e o estudo
determinado para fazer com uma única tomada. Os estudos de farmacocinética podem
responder no futuro, se esse intervalo é diário. Todas as perguntas estão em aberto. Mas
na verdade, mesmo a afirmação de que a melhor administração seria em três doses,
também não tem essa confirmação. Na verdade, nós não sabemos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria saber se a
senhora tem conhecimento que lá em São Carlos o Instituto de Química fazia e fornecia
esse material, que foi pesquisado no Instituto do Câncer em Jaú. Em Jaú passou por um
convênio feito pela USP em 1995, passou pelo teste em animais, e depois pelo efeito
colateral no ser humano. É a terceira etapa que seria o que vocês chamam de segundo,
seria o tratamento no ser humano, que não foi feito. Então essa pesquisa ficou paralisada
na terceira etapa. As pessoas pediam e eles iam dando ao longo dos anos.
Enquanto faziam cem pílulas por dia era uma dosagem baixa. Quem ia lá pedir
eles estavam dando para testar sem problemas. A senhora sabe que na Anvisa temos a
Resolução 38, que permite que paciente dito compassível ou terminal, que já testou
todos, ele pode receber produtos que estejam em fase de aprovação como medicamento.
Então baseado nisso eles iam dando para quem quisesse, porque não havia efeito
colateral. Houve um período que houve mais de cinco mil liminares para que o
laboratório de química entregasse, então tiveram que suspender a fabricação e fechar.
Com autorização do governador Geraldo Alckmin nós conseguimos fazer o protocolo
aqui no Instituto do Câncer, e ele foi executado.
E a produção do medicamento e da síntese da fosfoetanolamina, a FURP em
Araraquara, na fábrica - a senhora esteve lá?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Estive.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu estive lá
também, e para grande surpresa nossa é a uma fábrica de 200 milhões de dólares só
fazia o encapsulamento das coisas. Não produzia a questão química do produto
farmacêutico. Então tivemos que descobrir um laboratório farmacoquímico para
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produzir, e foi descoberto que havia o Cristália em Itapira; o PDT em Cravinhos. Enfim,
foi contratado o de Cravinhos para sua pesquisa. A PDT fazia a síntese e produzia o
material sintético em sacos de 32 quilos, que eram analisados e transferidos para a
FURP, que pegava esse material e encapsulava. Ao encapsular eles tinham problemas
de velocidade de máquina, porque não havia eficiência no encapsulamento. Então eles
puseram um material inerte para ajudar no encapsulamento. Esse material encapsulado
era entregue ao Icesp.
Nós detectamos, não sei se a senhora tem conhecimento, de que esse material
encapsulado pela FURP e entregue ao Icesp era um material que não tinha análise.
Tinha só análise inicial da fábrica da PDT para a FURP. A senhora tinha conhecimento
do rastreamento e controle disso?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, não tenho conhecimento
em detalhes. Não era exatamente a minha área.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então esse
material, chegando às mãos do Icesp, era armazenado nas farmácias e administrado aos
pacientes. Dentro do protocolo da Anvisa e das exigências legais em pesquisa, seria
necessária a retirada de algumas amostras para estudos de que aquelas pílulas que
estavam sendo dadas aos pacientes, exatamente correspondiam a formação inicial?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Isso pode ser feito, mas ter
certeza que você está administrando é correto. Precisa ter quem faça a análise.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E nós tínhamos
junto a equipe de acompanhamento, dois ou três auditores externos que apontaram isso.
E esses auditores, por escrito, nos reclamaram e deram depoimento de que não
permitiram que fosse retirada as pílulas, que eram fornecidas para amostragem e análise.
A senhora tem conhecimento disso?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O conhecimento que eu tenho é
que não é exatamente que não foi permitido que se retirasse pílula. Como o material...
Na verdade, o sponsor, o patrocinador do estudo era o Governo do Estado de São Paulo,
essa solicitação tinha que ser feita para o governo. O que nós recebíamos já vinha

12

envazado e destinado para um paciente específico. Então não podemos violar esse
produto que veio destinado para um paciente específico. Isso tinha que ser solicitado
para a Secretaria da Saúde. O Icesp não podia fornecer, essa solicitação tinha que ser
feita para a secretaria. Foi a orientação que o comitê recebeu, de fazer solicitação para a
secretaria.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu acho estranho,
porque se a FURP entregava - pelo que vimos nas notas fiscais, na primeira viagem
foram entregues 30 pacotes de 60 pílulas cada um, depois na seguida foram cem pacotes
de 60, e depois foram mais cem pacotes de 60. Nesse caso quando vinha da FURP para
o Icesp, já estava determinado?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor respeite esta Casa e não
tumultue. O senhor consegue a lei. O senhor não pode falar nessa Mesa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Faça o favor, a
hora que for chamado o senhor fale. Ela está dando um depoimento bem satisfatório.
Doutora, veja bem. A FURP já mandava os frascos com 60 pílulas cada uma. Em cada
remessa, uma vez mandou 30, outra vez cem, e outra vez cem. Já saia dela prédeterminado ao paciente?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu não lembro o detalhe, mas
quando você recebe uma quantidade de medicamentos de pesquisa é uma questão da
organização. Não tenho como dizer exatamente, até porque não é o médico que entrega
a medicação para o paciente. O médico passa em consulta, prescreve a medicação, ele é
orientado pela enfermeira da pesquisa, e retira esse medicamento com o farmacêutico da
pesquisa. É um processo no qual o médico não tem uma intervenção direta.
Eu nunca fiquei com esses frascos na mão, não passa por nós por uma questão de
segurança do paciente. Mas aí tem uma questão de formalidade. Quem pode ceder o
medicamento de pesquisa é o patrocinador da pesquisa, no caso a Secretaria da Saúde.
A secretaria determinando que nós... Quer dizer, sendo perguntado para ela, solicitado
para ela e determinando que seja fornecido, você pode cumprir. Mas se não é fornecido,
o medicamento de pesquisa não pode ser entregue para ninguém. Isso é uma questão de
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prática, senão estaríamos desviando o produto para ninguém que não seja o paciente,
que é objeto da pesquisa. Nossa interface era com o paciente.
Acho que foi mais uma questão de formalidade, de não cumprir uma parte dela.
Mas não houve uma recusa, mas uma recomendação para que se solicitasse orientação
para a Secretaria da Saúde.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Entendi. Só mais
uma pergunta para a senhora. Queria também comunicar a presença do nosso deputado
Rafael Silva, autor desta CPI. Então a dúvida é o seguinte, existe todo um procedimento
de certificação de um medicamento, totalmente elaborado e controlado pela Anvisa.
Dentro desses procedimentos que são progressivos e rotineiros, existe um termo que é
muito usado - a rastreabilidade. Em qualquer fase da pesquisa tem que ficar a marca, o
rastro do que foi feito. Se hoje a Anvisa for no Icesp e exigir a rastreabilidade disso, ela
conseguiria?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Ela conseguiria saber
exatamente para quem foi entregue o medicamento, quantos comprimidos saíram, e
exatamente para qual paciente foi destinado. Isso sim, com certeza.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a análise
química do que foi fornecido, não deveria ter em algum lugar arquivado para que esse
rastro também ficasse confirmado?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - A análise química precisa ter
quem faça, e não sei responder com detalhes. Eu sei que ela foi solicitada e houve uma
certa dificuldade para se identificar laboratórios que fizessem a análise química
também. Isso não foi fácil.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma
questão, depois de abril quando foram suspensos os trabalhos, mesmo assim
continuaram com algumas coisas. Inclusive no mês de maio foi proposto ao professor
Gilberto um aditivo ao protocolo de pesquisa para que dessem continuidade. A senhora
tem recordação disso?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Para que se desse continuidade
justamente no grupo que aparentemente pode ter potencial de ter algum resultado, o
grupo de pacientes com melanoma.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E no mês de
setembro o Icesp abriu uma licitação para os exames de farmacocinética, e nessa
licitação não houve nenhum licitante. Em outubro foi reaberta e depois houve uma
empresa que foi contratada. Então esses testes de farmacocinética que estão sendo
contratados nessa concorrência agora em outubro ou novembro, se trata de verificar o
que foi feito nas primeiras coletas?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu acho que é para obter uma
informação adicional, que pode esclarecer algumas dúvidas olhando para o futuro.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Com a palavra, o deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar todos os meus pares, o
Sr. Presidente e a testemunha que será arguida. Qual a função da senhora nas pesquisas
da fosfoetanolamina?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Como eu disse, sou
subinvestigadora, uma das investigadoras da pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora ajudou a montar o projeto da
pesquisa para a Conep?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu participei da discussão dos
critérios de inclusão, e particularmente dos critérios de inclusão dos pacientes de câncer
de colo uterino.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quem tanto participou para apresentar
esse projeto?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Se eu fosse relatar todos os
nomes, provavelmente cometeria algum equívoco. É melhor eu encaminhar
posteriormente o nome de todos os subinvestigadores para o senhor, porque são mais de
20.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Quem é o coordenador principal dos
estudos?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O professor Paulo Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E tem coordenador, ou só investigador?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - É uma equipe de pesquisa, e
cada equipe tem o coordenador de pesquisa - que agora não lembro quem é exatamente,
qual dos nossos coordenadores - tem o farmacêutico da pesquisa, toda uma equipe que
participa ativamente dessa pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês se reuniam periodicamente, dia a
dia, semanalmente? Como era?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Reuniões periódicas, mas não
consigo determinar uma sequência fixa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas um tema tão importante como a
fosfoetanolamina, e a senhora não sabe dizer quantas vezes se reunia, se era
semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu lembro de reuniões
praticamente mensais para discutir globalmente a pesquisa, mas não consigo dizer todas
as datas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E quem era a pessoa que determinava as
diretrizes a serem seguidas?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não são determinadas por uma
pessoa, mas pelo protocolo de pesquisa. O tempo todo nós nos reportamos ao protocolo.
Para qualquer dúvida nós nos remetemos e voltamos ao protocolo, para saber a melhor
conduta naquele momento, porque esperamos que todas as situações tenham sido
previstas no protocolo. Nossa diretriz está no protocolo do projeto.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o protocolo foi seguido à risca?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora está sob juramento, vou fazer
de novo a pergunta. O protocolo foi seguido à risca?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O protocolo dizia 21 pessoas por cada
tipo de tumor. A senhora é específica de qual área?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - A área que eu mais atuo é o
câncer de colo uterino.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Certo. E especificamente colo uterino,
quantas pessoas tinham na corte, que foram investigadas?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O protocolo foi suspenso,
portanto não chegamos a incluir as 21 pessoas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E quantas pessoas foram inclusas?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Oferecemos para oito pessoas;
uma teve uma falha se screening, não foi incluída - portanto, sete pessoas receberam a
medicação.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então já não seguiu à risca o protocolo,
a senhora concorda comigo?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, não concordo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A recomendação era 21.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, não concordo. O estudo
foi suspenso antes de serem alcançadas as 21 pacientes. Não é que interrompemos ou
decidimos não interromper. O estudo foi suspenso para todos os pacientes. Ele não foi
interrompido, foi suspenso. Não sei se será retomado, mas naquele momento da
suspensão do estudo, eram oito pacientes. Isso não quer dizer que não tínhamos a
intenção de incluir todos os pacientes previstos no estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a senhora acha que com oito pessoas
investigadas, isso dá confiabilidade na pesquisa, sendo que o recomendado e aprovado
pela Comissão de Ética em Pesquisa Nacional eram de 21? Qual a confiabilidade do
resultado, na sua opinião?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Foram incluídas 87 pessoas, e
não oito.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Estou falando específico do colo de
útero. Não fuja do assunto, seja objetiva. Por favor, devido ao tempo.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Então, mas é por isso mesmo.
O protocolo não era de câncer de colo de útero. Era um protocolo que incluía pacientes
de diversas neoplasias. Não era exclusivo de colo de útero. Qualquer coisa que
acontecesse nesse estudo, repercutiria com todos os grupos. Ele é um subgrupo do
protocolo, não podemos analisa-lo individualmente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou tornar a perguntar, porque a
senhora não me respondeu. Qual a confiabilidade de fazer os testes em sete pessoas, não
mais oito como a senhora disse aqui?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu continuo dizendo que não
dá para responder nesses termos. O estudo não é de colo de útero, mas de todos os
pacientes. Portanto, se o estudo foi suspendido, foi dentro dos 87 pacientes. Eu não
posso responder. Ele não foi feito para responder uma corte específica de colo de útero.
Acho que não tem resposta para a sua resposta.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não tem resposta? Pelo currículo da
senhora, acho que poderia responder naturalmente esse questionamento.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O que eu posso te responder é
que nenhum paciente com câncer de colo de útero respondeu ao tratamento. Isso é uma
verdade.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E como foi administrado as pílulas?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Segundo o protocolo, três
comprimidos no primeiro mês e dois a partir do segundo mês.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a senhora por mais de dez anos ouviu
dizer que essa pílula estava no mercado, e era tomada três vezes ao dia, de manhã, na
hora do almoço e à noite após as refeições?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O senhor me desculpe, mas eu
só ouvi falar da fosfoetanolamina a partir do ano passado ou retrasado, quando houve
toda a discussão na imprensa. Realmente eu não sei detalhes de São Carlos. Eu nunca
acompanhei nenhuma notícia sobre a fosfoetanolamina antes de um ano ou dois, quando
tudo isso começou na imprensa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual o impacto da fosfoetanolamina em
tumores de sistema nervoso central, linfoma e leucemias?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não sei responder.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - A falta de evidência é diferente da falta
de eficácia. Com qual fundamento o Icesp pode afirmar que a fosfo é ineficaz?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Segundo o desenho do estudo,
nós precisávamos de pelo menos dois pacientes sendo respondidos numa corte de 20,
para que isso tenha uma probabilidade estatística razoável para que se possa prosseguir
para um número maior de pacientes. Na corte que alcançou 20 pacientes, isso não foi
alcançado. Eu acho que essa insegurança nós podemos dizer que até o momento, dentro
dos pacientes que foram estudados, não verificamos que eficácia que seria ter resposta
objetiva ao tratamento. Quer dizer, é uma redução de mais de 30% do tamanho do
tumor, segundo (ininteligível).
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o que poderia ser feito para se
conseguir produzir mais evidências?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Acho que precisa ser... Não sei.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Teria que estudar mais?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Em ciência sempre se pode
estudar mais.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Me permita um
aparte? A senhora tem noção de quanto a Secretaria da Saúde investiu nessa pesquisa
junto ao Icesp?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O que eu sei, que foi publicado
no Diário Oficial, é que estariam disponíveis 600 mil reais para condução da pesquisa
no Icesp. Mas também sei - não sei os valores - que um número muito menor do que
esse foi gasto até agora. Acho que isso é o que seria destinado, e não foi todo utilizado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O relatório de
pesquisa falava em um gasto em torno de quatro mil reais, que seriam analisados em
umas 800 pessoas, coisa parecida. Deu um número em torno de 800 mil reais. Mas
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tivemos aqui um deputado fazendo um pronunciamento nesta Casa, ele é médico e
oncologista há mais de 40 anos. E ele falou que foram gastos mais de 40 milhões de
reais nessa pesquisa. A senhora tem uma noção?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não tenho a menor ideia de
onde vem esse número.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora acredita que os dados
apresentados no relatório da segunda fase possibilitam tirar conclusões científicas sobre
o benefício ou não da fosfoetanolamina?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O que podemos dizer é que não
houve resposta nos pacientes que receberam. Temos apenas uma resposta em 87, um
número que pode ser aleatório e por acaso. Então não podemos dizer que houve
atividade.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a senhora não acha que sem a
farmacocinética, comprometeu a pesquisa?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Acho que não, porque a
pesquisa sempre foi muito clara. O objetivo foi avaliar essa dose, e não qual seria a
melhor dose. O Ministério da Saúde está conduzindo um estudo, aí sim, de
desenvolvimento da droga, no qual existe farmacocinética e todo o processo será
encaminhado. Mas o objetivo dessa pesquisa não era esse; era avaliar a dose que
aparentemente vinha sendo utilizada.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora acha correto fazer achismo,
sendo que se tratava de vidas humanas e recursos públicos?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, acho que ninguém fez
achismo. Nós fizemos uma pesquisa que foi escrita, utilizada uma dose...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Escrita por quem essa pesquisa?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Nós já dissemos que essa
pesquisa, o protocolo foi construído, desenhado e discutido com o professor Paulo Hoff.
Até onde sei, o professor Gilberto tinha pleno conhecimento da pesquisa e do protocolo.
Me parece que havia um certo acordo de que ele atendia a necessidade de responder
uma pergunta que seria, se essa dose que vinha sendo utilizada era eficiente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então a opinião da senhora, tratando-se
de vidas humanas e recursos públicos, é que o achismo de três pílulas às dez da manhã,
foi correto?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Tratando-se de vidas humanas
nós precisamos responder se essa medicação, nessa dose, seria útil e traria respostas
para pacientes com câncer. Era essa pergunta que nós queríamos responder.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a senhora não acha que deveria ter
feito farmacocinética para saber a dosagem correta, antes de lidar com vidas humanas?
Sendo que hoje temos quimio e rádio, e essas pessoas poderiam ter sido submetidas à
quimio e rádio, e aguardar o resultado da farmacocinética, para daí fazer uma dosagem
ideal?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Nenhum dos pacientes que
entrou na pesquisa deixou de receber algum tratamento que seria mais apropriado do
que uma droga experimental. Então nesse sentido nenhum paciente foi prejudicado ou
deixou de receber um tratamento que seria eficiente, para receber a droga experimental.
Isso não foi feito em nenhum momento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas e a confiabilidade da pesquisa,
desde que eles assinaram o termo, que poderiam se comprometer à fosfoetanolamina?
Fora isso, vocês aplicaram quimio e rádio?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Durante o uso da fosfo, não.
Mas os pacientes que saíram da pesquisa por progressão, se fossem candidatos a receber
algum outro tratamento, receberam. Desde que indicados eles tinham tudo, era
absolutamente necessário que o tratamento fosse continuado, desde que existe

22

tratamento disponível e apropriado, e comprovado para esse tipo de paciente. Nenhum
paciente deixou de ser tratado depois que saiu do estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então vou retornar a pergunta, a senhora
acha que lidando com vidas humanas e recursos públicos, a farmacocinética seria
segundo plano? E aplicou-se o achismo que definiram em projeto de pesquisa junto ao
corpo docente do Icesp?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Quem definiu essa dose não foi
o corpo docente do Icesp. Ela foi relatada pelo professor Gilberto de que era a utilizada
dos pacientes há alguns anos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você acabou de confirmar que foi
relatado pelo professor Gilberto as três pílulas, uma em seguida da outra?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não. Eu disse a dose, não o
intervalo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o intervalo quem foi?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não sei.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora não sabe?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu não participei de todas as
discussões.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora como subinvestigadora, com
um currículo desses, não sabe?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora vai me desculpar, então não
vou chamar mais a senhora de doutora. Vou me referir a você. A senhora está fazendo a
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pesquisa, está sendo paga por isso, e diz “não sei” para mim? É isso que a senhora
respondeu? Repita, por favor.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu acho que talvez eu não
tenha entendido a sua pergunta. Quem definiu essa dose - talvez essa pergunta tenha que
ser respondida pelo professor Gilberto, porque foi ele quem dava 1.500 miligramas da
fosfoetanolamina para seus pacientes há alguns anos. Não foi o Icesp. O Icesp foi
chamado, e tentou responder a uma pergunta que estava colocada para a Secretaria da
Saúde e na sociedade. É uma pergunta muito objetiva que nós tentamos responder.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Segundo o livro Fundamentos da
Oncologia Molecular, que acredito que seja de seu conhecimento... Conhece esse livro?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Editado por pesquisadores do Icesp, no
capítulo 22, que aborda o tema Pesquisa Clínica em Câncer, na página 399, fala-se das
etapas da pesquisa clínica em oncologia e da importância do segmento dessas etapas. A
senhora tem conhecimento dessas etapas e sabe da importância desses padrões, acredito
eu?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nesse mesmo capítulo, quando o
assunto é fase um, está escrito que a dose da droga é altamente gradualmente até
estabelecermos a dose máxima tolerada, definida como aquela que ocasiona toxidade
grave em pelo menos um terço dos pacientes. Esse processo é conhecido como
escalonamento de doses. Os primeiros pacientes recrutados usam uma dose baixa da
medicação. Se não ocorrem efeitos adversos sérios, os próximos pacientes receberão
uma dose maior, e assim sucessivamente até ser definida a dose máxima tolerada.
Esses estudos geram dados preliminares de farmacocinéticas da droga, como por
exemplo a absorção, distribuição e excreção. Presumo que o protocolo na qual a senhora
participou e desenhou junto com a equipe do Icesp, tendo seguido esses padrões,
pergunto-lhe qual a dose máxima tolerada da fosfo?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu acho que esse capítulo eu
coloco uma divisão bastante didática de quais são os potenciais, as fases pelas quais
uma pesquisa clínica pode passar. Em primeiro lugar, elas não são obrigatórias. Isso foi
determinado quando você tem uma droga que nunca foi utilizada e você não conhece
absolutamente qual é o efeito colateral dela. A preocupação é não levar à morte um
paciente, por conta de efeitos colaterais. Esse é o objetivo básico da fase um.
Estava muito claro que os pacientes que recebiam mil ou 1.500 miligramas de
fosfoetanolamina não foram à morte por conta da medicação. Sob esse aspecto, a fase
um não era necessária para determinar esse tipo de segurança, que é a letalidade, o
principal objetivo da fase um - determinar a dose que não é letal. Para responder...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E a dose que não é letal, quanto é?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Por favor, deixa eu terminar.
Para responder à questão da toxidade, que é um dado extremamente importante, tivemos
o cuidado de num primeiro momento os primeiros dez pacientes do estudo, entrou um
paciente de cada diagnóstico justamente para avaliar a segurança e verificar que essa
dose - que já sabíamos que não era letal, porque vinha sendo utilizada - se era
razoavelmente segura. Dá para ver essa segurança quando é nos pacientes. Só depois de
concluir essa questão da segurança, se prosseguiu ao estudo.
A preocupação com segurança do paciente sempre foi muito importante para nós.
Só depois desses pacientes que nós prosseguimos. Com relação a dose máxima tolerada,
esse não era o objetivo do estudo. Está sendo conduzido um estudo pelo Ministério da
Saúde, sediado no INCA, e esse sim deve responder a todas essas perguntas. Fazer um
estudo idêntico no Icesp seria simplesmente duplicar. E é um estudo que demoraria
muito tempo, e não responderia à pergunta, se os mil ou 1.500 miligramas seriam
eficientes para esses pacientes com câncer avançado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A dose não letal, qual é a quantidade
que vocês chegaram à conclusão na fase um?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Nós não fizemos fase um, não
temos nenhum estudo de fase um. Nós fizemos um estudo de fase dois. A dose que nós
utilizamos...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então a senhora não seguiu o padrão da
Anvisa?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Esse não é o padrão da Anvisa.
Não fizemos nenhum estudo para desenvolvimento de droga. Fizemos o estudo de fase
dois, para avaliação de eficiência da droga.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então vocês fizeram os testes, não
fizeram a farmacocinética, não seguiram o padrão da Anvisa, e nem da própria
instituição. Concorda?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Discordo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então explique o porquê, porque não
estou entendendo.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Os estudos não são
obrigatoriamente sequenciais. É uma definição de para que serve cada uma dessas fases.
A fase um é para designar a dose máxima letal, a dose tolerada; a fase dois para
designar eficiência; e a fase três para designar uma eficiência mesmo, comparando com
o tratamento padrão. Nós nos dispusemos a fazer um estudo de fase dois.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A auditoria participou de tudo isso?
Concordou com as decisões que vocês tomavam?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Sim, as reuniões eram mensais,
ou quase mensais.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - No depoimento do Dr. Roberto Arai, ele
disse que o Icesp teve que recorrer às instituições internacionais, como por exemplo a
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Universidade de Harvard, para ajudá-los na realização dos testes farmacocinéticos.
Todas as pesquisas realizadas no Icesp, é consultado Harvard?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não necessariamente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso não é praxe?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Nós temos inúmeras
colaborações internacionais, mas não é obrigatório para todos os estudos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quem fez os contatos com Harvard?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não sei responder.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - No projeto de pesquisa apresentado pelo
Conep, na página 16, eu presumo que é de seu conhecimento, está claro que os testes
seriam feitos em outros hospitais - A.C. Camargo, Pio X e Amaral Carvalho. A senhora
sabe me dizer qual o motivo para esses hospitais terem sido excluídos das pesquisas,
que foram realizadas só no Icesp?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu acho que não foram
excluídos, mas não sei te responder porque eles não participaram da pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora saberia me dizer por que
margarina em excesso no pão, foi recomendada por uma funcionária do Icesp para os
portadores dessa enfermidade?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, desconheço essa
informação específica de margarina em excesso no pão.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora recomendaria, como
profissional?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - A recomendação é ingerir a
medicação com uma dieta mais rica em gordura. Essa era a recomendação geral.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E gordura de margarina é bom?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Acho que nossa orientação não
era especificamente margarina, então não sei responder nem se isso foi dito, e nem por
que foi dito.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Como eram feitas as recomendações
nutricionais para os pacientes? Por consulta, com profissionais de nutrição, por material
impresso?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Essas orientações estavam na
pós-consulta, e realmente não sei te dizer como elas eram feitas exatamente. Acho que é
melhor falar com o pessoal da pós-consulta.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora participava diretamente da
pesquisa, e não sabe me responder?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Veja bem, a pesquisa é feita em
equipe e cada membro desempenha um papel muito específico, para que dê as
informações corretas. Então não consigo responder sobre todos os aspectos da pesquisa,
não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E quando a senhora passava nos
pacientes, estava lá no pé da cama a recomendação nutricional deles?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Todos os pacientes que eu
acompanhei eram ambulatoriais, e estavam bem o suficiente para serem acompanhados
integralmente no ambulatório. E as orientações eram dadas depois da minha consulta,
pela enfermeira da pesquisa.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou tornar a pergunta, porque acho que
a senhora não compreendeu. No pé da cama tinha impresso o que era para eles se
alimentarem durante o dia ou não, a senhora não tem esse reconhecimento?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Mais uma vez, os pacientes não
estavam internados. Eles recebiam essa orientação depois da consulta, e iam para suas
casas. Essa orientação era dada pela enfermeira de pesquisa após a consulta, para todos
os pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O tratamento dado à comissão de
auditores do estudo da fosfoetanolamina era o mesmo oferecido aos auditores de outros
estudos?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Até onde eu sei, sim.
Exatamente igual.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nos consta que auditores solicitaram
exames de imagem e informações complementares aos prontuários eletrônicos, e não
foram atendidos. Procede?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, o prontuário eletrônico,
até onde eu sei tinha senha para acessar, e acessavam o mesmo conjunto de informações
que qualquer outro monitor de pesquisa. Nunca foi recusada nenhuma informação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em relato do farmacêutico Roberto
Arai, ele disse que o Icesp está conduzindo cerca de mil pesquisas. Procede?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Provavelmente sim, o número é
muito grande.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora participa de quantas
pesquisas?
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A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Que eu seja investigadora, no
momento devo ter perto de dez pesquisas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É utilizado o mesmo protocolo que foi
utilizado para a fosfoetanolamina nessas dez pesquisas que você participa?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - A rotina de pesquisa é
absolutamente a mesma.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O estudo foi encomendado por quem?
Existem terceiros?

A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não tem terceiros.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É direto da Secretaria de Estado da
Saúde?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Direto da Secretaria da Saúde.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foi solicitado pelos auditores amostras
dos frascos para serem analisadas e auditadas, e foi negado. A senhora como
subinvestigadora, com relação às pesquisas, o que tem a dizer sobre isso? Existia algum
medo em fornecer essas drágeas para serem auditadas pela auditoria que o professor
Gilberto recomendou?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - O patrocinador da pesquisa era
a Secretaria da Saúde. Quem pode disponibilizar medicamento para qualquer tipo de
análise é o patrocinador. Então essa solicitação teria que ter sido feita para a Secretaria
da Saúde. É isso que eu sei que o pessoal da comissão da fosfo foi orientado a fazer,
solicitar diretamente para a Secretaria da Saúde.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por se tratar de um bem público, pois se
futuramente essa pílula virar remédio será distribuída gratuitamente na rede pública
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estadual, é o que ouço ser exigência do professor Gilberto, não seria de bom grado
vocês terem fornecido, e não ter existido essa formalidade? Isso é praxe no Icesp com
todas as pesquisas?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não, isso é uma praxe de
pesquisa, não do Icesp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É padrão isso?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - É padrão, é o patrocinador que
pode disponibilizar o medicamento para outro fim que não seja o paciente que está
sendo assistido dentro daquela instituição, e que assinou o termo de consentimento para
pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora acha que teria que aprofundar
mais as pesquisas da fosfo, devido à quebra de regra - na minha opinião, não da senhora
- com relação aos testes, que na minha concepção não foram cumpridos? A senhora
acha que teria que aprofundar mais os estudos?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Acho que não consegui
entender direito essa pergunta. Acho que os estudos que o senhor tem citado de
farmacocinética e de escalonamento de dose já estão sendo concluídos por outra
instituição pública. Talvez essa resposta seja dada por eles.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por que vocês não fizeram, se está sendo
constituída por outros órgãos públicos? Vou tornar a repetir, se tratava de vidas
humanas e recursos públicos.
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Porque nosso objetivo era
responder à pergunta se a dose de mil ou 1.500 miligramas seria útil e eficiente em
pacientes com câncer.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por que foi dito pelo pesquisador
principal que após sem conhecimento da equipe de auditores, ele fez um comunicado da
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toxidade, de que ela não existia - que era um produto seguro? Mas eu me recordo que na
época ele falou que não era tão milagrosa assim, ou algo parecido, em todos os canais
de televisão, rádio e jornais. O que a senhora tem a dizer sobre isso, como profissional,
que não era algo tão milagroso, se nem os testes tinham sido feitos?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu tenho a dizer que dos 87
pacientes que foram tratados, apenas um paciente teve algum grau de resposta. Portanto,
a resposta foi muito aquém do que podemos esperar para uma droga bastante eficiente.
Isso é um fato.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É um fato, mas que foi pesquisado sem
seguir um padrão e protocolo de acordo com a necessidade, a senhora há de convir
comigo. Por ora é só presidente, se tiver mais alguém para formatar perguntas, vou
olhar se escapou alguma e retorno à Maria Del Pilar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ed Thomas?
Rafael?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria que o senhor fizesse mais uma
arguição para dar tempo de eu olhar aqui.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Rafael, você.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - O assunto é muito obscuro. Só a volta da
possibilidade de os investigadores interessados terem aquela amostra do produto que ia
ser distribuído, porque é uma exigência e somente o patrocinador pode. Então tudo isso
para mim deixa... Sinceramente, torna totalmente inválidos os testes realizados. Eu acho
que o Governo do Estado, até por uma questão de manter o nome dele livre de qualquer
suspeita, deveria tomar outras providências para que isso fosse feito de outra forma,
com a participação daqueles pesquisadores que descobriram essa substância, ou que
juntaram as substâncias diversas para chegar a isso daí.
A resposta, sendo muito simples, eu acho que não satisfaz. Não estou criticando
nenhum dos entrevistados aqui. Acho que nem eles têm a informação devida, e também
não têm culpa. O material não foi fornecido porque somente o patrocinador dá
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condições de fornecermos ou não. Então para mim, sinceramente, pela expectativa da
população, entendo que tudo que foi feito não teve um valor de credibilidade junto a nós
do Legislativo e a população.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Tenho uma
última pergunta a fazer. Sra. Maria Pilar, por que suspenderam as pesquisas ao invés de
estudar uma alteração na dose? Isso foi recomendado pela equipe de auditores ou pelo
conjunto do Icesp que a senhora faz parte?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Não é possível, num estudo,
alterar simplesmente a dose e justificar que é o mesmo estudo. Teria que ser escrito um
novo estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Novo estudo após a farmacocinética,
concorda?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - As condições têm que ser
discutidas sobre o novo estudo. Só estou dizendo que não é possível, no meio do estudo,
mudar a dose.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com certeza, não se muda um estudo no
meio sem saber com confiabilidade aquilo que pode ser aplicado, se tratando de vidas
humanas e recursos públicos. Só isso presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria agradecer
sua presença, Dra. Maria. E dizer que estamos aprendendo muito desse assunto, que não
dominamos. Nosso interesse é apenas saber se esse relatório da pesquisa foi cumprido, e
se haveriam chances de pesquisar esse material. A grosso modo sabemos que existem
mais de cem tipos de tumores no câncer. Sabemos que existem vários fatores, e um
deles é genético, outro é Raio X com raios cósmicos e radiação solar, outro é
alimentação moderna, contaminação de agrotóxico.
O efeito placebo é uma coisa que também... Às vezes eu acredito no chá de casca
de ipê, ou na reza e na vela, e no fim meu sistema metabólico atua ajudando na cura. E
também uma novidade que ficamos sabendo, é que o estresse da vida moderna também
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provoca. Mas dentro disso queria perguntar para a senhora o seguinte. O conceito da
fosfoetanolamina que o organismo produz, que atua no metabolismo basal e no sistema
imunológico. Quem combate a célula doente é uma célula sadia. E nossa vida moderna,
com isso tudo, fica extremamente prejudicada à exposição, causando câncer. Existem
notícias de que dentro de 20 anos um terço da humanidade estará contaminada com
alguma forma de câncer.
E nós aqui que estamos vivendo mais, aumentando essa longevidade, os estudos
também dizem que o aumento da longevidade nos leva a isso tudo. Então a teoria que
nós vimos da fosfoetanolamina sintética, produzida fora do organismo humano, mas ele
aceita, é que esse metabolismo basal atua no sistema imunológico ajudando. E é claro
que às vezes o tratamento da radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia afeta
exatamente o sistema. Dentro desse conceito, a senhora enxerga a possibilidade de
continuidade, de alguma maneira, que se possa testar mais eficazmente isso, ou a
senhora considera que o assunto está encerrado?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - Eu considero que talvez os
estudos que estão sendo conduzidos pelo Ministério da Saúde possam trazer alguma
diretriz de qual é o melhor caminho a seguir. Isso vai levar algum tempo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
Dra. Maria Del Pilar Estevez Diz, pela presença. Então agora nós vamos ouvir a própria
testemunha, a Dra. Milena Perez Mak, do Icesp. A senhora foi convocada como
testemunha nesse caso, e não é ré. É apenas uma testemunha para relatar fatos ou o que
julgar necessário. A senhora é uma médica oncologista que trabalha no Sírio-Libanês e
no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica.
E também vamos receber a presença do Dr. Simão, que virá como convidado, mas
está viajando e agendou conosco para dia seis de fevereiro. A senhora está convidada
para vir quando ele falar também. Sua área de interesse tem sido o câncer de cabeça,
pescoço, oncologia torácica e câncer geniturinário. Faz favor, leia seu termo.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu, Milena Perez Mak, infra-assinado no RG
2.949.569-6, exercendo o cargo de médica no Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como
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testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal,
combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o
Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 13 de
dezembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado,
doutora. Nosso objetivo é saber exatamente se a pesquisa feita no Icesp, dentro do
protocolo de pesquisa aprovado, tanto na Anvisa, como na (ininteligível) foi cumprido.
Ou seja, nós tivemos no dia 31 de março deste ano, um relatório dizendo que as
pesquisas realizadas foram conclusivas pela não eficiência do produto - da
fosfoetanolamina sintética. Esta CPI tem como objetivo saber exatamente se esses
protocolos foram cumpridos rigorosamente, para que essa conclusão chegasse e
suspendesse os trabalhos. É nesse intuito que chamamos a senhora.
Se a senhora pudesse nos esclarecer, qual seria o seu papel junto a essa pesquisa
que foi feita?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como a Dra. Pillar, também exerci o papel de
subinvestigadora.
O

SR. PRESIDENTE

- ROBERTO

MASSAFERA

-

PSDB

- E

simultaneamente a essa pesquisa, a senhora trabalhou em outras?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E dentro da sua
experiência como médica, dentro dos procedimentos, a senhora entende que o protocolo
foi seguido rigorosamente, e que as pessoas se enquadraram nas exigências da Anvisa,
para certificação de um medicamento?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Essa pesquisa foi um estudo de fase dois,
aprovado pelo sistema CEP/Conep, e o protocolo foi rigorosamente seguido. Não era
uma pesquisa para registro de medicamento.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas nós
entendemos que feita a fase dois e aprovada, o medicamento segue para a Anvisa para
ser registrado?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como uma instituição acadêmica, nosso
papel é realizar pesquisas, mas a aprovação da Anvisa deve ser feita pelas pessoas que
produzem ou a indústria que produz o medicamento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não a Secretaria
de Estado da Saúde? Porque a patente foi cedida a ela.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu não sei se foi cedida a patente, não tenho
como informar isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Dentro da
pesquisa e do protocolo havia vários itens a serem cumpridos rigorosamente. A senhora
acredita que foram cumpridos todos eles?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eles foram cumpridos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok. Passo a
palavra ao nosso relator.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quero cumprimentar a Dra. Milena.
Quem é o coordenador principal dos estudos?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - O investigador principal é o professor Paulo
Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E o coordenador? Que coordena as
pesquisas, deve ter um coordenador.
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - O investigador principal delega funções
distintas a cada membro da equipe, então cada membro tem um papel.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse é o papel principal de um
investigador, é isso? Delegar?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Delegar, entre outras coisas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E vocês se reuniam semanalmente,
quinzenalmente, semestralmente?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eram feitas reuniões periódicas entre os
diferentes grupos para determinar diferentes aspectos da pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com qual frequência de dias?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - A frequência exata eu não sei. Consigo lhe
dizer que eram feitas reuniões periódicas, e análises interinas de seguranças foram
conduzidas, bem como comunicações sob demanda da equipe. Então não
necessariamente as reuniões eram agendadas. A comunicação de toda a equipe era livre,
e todas as informações relevantes do estudo eram comunicadas a todos aqueles que
participavam da pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Houve cerceamento da equipe de
auditores, ao seu ver?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Não que seja de meu conhecimento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em nenhum momento?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Não que seja de meu conhecimento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Segundo o farmacêutico Roberto Arai,
ele recorreu à Universidade de Harvard. Quem fez esse contato, você sabe me dizer?
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - Desconheço.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Segundo o farmacêutico Roberto Arai,
ele recorreu à Universidade de Harvard. Quem fez esse contato, você sabe me dizer?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Desconheço.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. No projeto de pesquisa do Conep,
na página 16, está claro. Você tem conhecimento do projeto né?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na página 16 dizia ter outros hospitais
fazendo os testes - A.C. Camargo, Pio X e Amaral Carvalho. Você sabe me dizer qual o
motivo que esses hospitais não foram contatados para efetivar as pesquisas, e
concentrou só no Icesp?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Esses demais hospitais foram convidados
para um evento do estudo em maio do ano passado, e chegou a mim a informação de
que o professor Gilberto Chierice solicitou que a pesquisa fosse conduzida somente no
Icesp.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quem determinou isso?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - O que chegou a mim é que foi uma
solicitação do professor Gilberto. Ele conheceu o Icesp e solicitou que fosse
inteiramente feita lá.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você tem isso por escrito?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como lhe disse, isso foi uma comunicação
que chegou a mim.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por quem?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Foi uma comunicação verbal.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - De quem?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Não consigo lembrar agora.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você não se lembra?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu não tenho como dizer exatamente quem
foi a pessoa que me falou, porque falei com várias pessoas naquele dia. Mas chegou
essa informação para mim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você não acha que farmacocinética
seria indispensável para a fase um? Isso é recomendação de todas as revistas
internacionais, livros, para se fazer os testes da fosfoetanolamina? Estávamos tratando
de vidas humanas e recursos públicos.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Nós temos todo o cuidado de fazer o
protocolo para justamente chegar ao objetivo principal, que é responder perguntas, uma
hipótese. O estudo proposto foi um estudo de fase dois, dado que havia relatos de que
muitas pessoas, milhares de pessoas já vinham fazendo uso da droga e haviam relatos
indiretos de um possível benefício. Então através disso se desenhou um protocolo para
responder uma pergunta, a dose que vem sendo distribuída à população é eficaz, como
se relata?
Uma vez que já se tinha essa dose, não era necessário se fazer um estudo de
farmacocinética. Mesmo assim se colocou no protocolo que caso o resultado positivo
fosse encontrado, as amostras que foram coletadas teriam análise de farmacocinética
feita.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas você não acha que por se tratar de
vidas humanas e recursos públicos, seria indispensável a farmacocinética? Na sua
opinião particular.
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - Nesse caso que já havia uma dose proposta,
que a população vinha fazendo uso, acredito que não seria necessário. O objetivo do
estudo era avaliar a dose, não um estudo de escalonamento de dose. Era um estudo de
fase dois para avaliar se essa dose que a população vem usando é eficaz em
imunoterapia, em pacientes com tumores avançados? Essa é a pergunta, então foi essa
que nós nos propusemos a responder, e foi para isso que o protocolo foi desenhado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ao meu ver vocês não seguiram o
protocolo à risca, porque foram mencionados 210 pacientes nesse protocolo, e
recrutaram 85, se findando com 73, se não me falha a memória. Vocês já deixaram de
cumprir o protocolo. Isso pode comprometer, sem dúvida nenhuma, o resultado dos
testes. Se tratavam de vidas humanas. O Conep não aprova a fase dois sem a fase um,
de acordo com a demanda e necessidade imposta por ele, e que vocês falaram aqui.
Vocês mencionaram isso, não sou eu que estou falando. Se eu ler isso na íntegra, vou
ficar até seis horas e não tenho tempo hábil para isso. Mas não foi cumprido.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Só para firmar, esse protocolo foi aprovado
pelo Sistema CEP/Conep, então temos a anuência do Conep. Eles tinham ciência do
desenho do protocolo. Em relação ao cumprimento do protocolo, ele foi todo cumprido
à risca. Agora imagina o senhor na nossa situação. Nós tratamos 73 pacientes e nenhum
deles obteve resposta. Será que é ético eu continuar um estudo, em que não vejo
nenhuma atividade da droga? Isso inclusive foi discutido numa reunião com a comissão
de auditoria da fosfoetanolamina, no qual apresentamos os resultados preliminares.
Realmente, foi uma decepção para todos esses resultados. E de comum acordo,
pelo bem dos pacientes, optamos por suspender o recrutamento, manter a continuidade
da pesquisa nos pacientes que estavam em tratamento, e repensar e atender algumas
emendas, partindo para a consideração do tratamento somente na corte de melanoma,
que foi aquela na qual foi observada uma resposta tardia. E para verificar se esse efeito
é biológico da droga. Foi feita, enviada ao professor Gilberto, mas não tivemos
anuência dele para continuidade do estudo nesse sentido.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Dra. Milena, na minha concepção não é
ético fazer achismo. Não é questão de não é ético continuar a pesquisa, ela tem que
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continuar desde que se faça a farmacocinética, que saiba a quantidade e dosagem correta
a ser aplicado. Aí sim vocês poderiam retardar e fazer farmacocinética. O Icesp não é
capaz de fazer isso? Por que só foi aberto após essa CPI ser implantada? Aí vocês
correram para fazer licitação e contratação de farmacocinética.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu reitero que no protocolo estava previsto a
realização da farmacocinética somente se víssemos resultados positivos. Então o
protocolo foi seguido. A questão da farmacocinética foi uma solicitação do professor
Gilberto, e não estava previsto.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foi do professor Gilberto? Vocês não
iam fazer, então? Só porque ele falou, vocês tomaram providências?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Nós temos que seguir rigorosamente o
protocolo. Se ele fala que só podemos fazer a farmacocinética se tiver um resultado
positivo, eu não posso mudar o protocolo no meio. Eu precisaria fazer uma emenda e
submeter isso ao CEP. Mesmo assim nós solicitamos uma ciência do CEP, e uma
permissão para fazer a farmacocinética antes do planejado, por uma discussão com a
equipe do professor Gilberto - até para dizer que estávamos em comunicação com ele.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Explique para mim por que o
coordenador principal, após testar a toxidade de fase um, disse que “esse produto não é
tão milagroso assim”, se ele ainda não tinha feito a fase dois, nem iniciado os testes.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu não estava presente e não sei dizer o que
ele falou.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - No dia você não estava presente, mas
tem conhecimento da imprensa a nível nacional, não?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Não vi essa reportagem.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Desconhece?
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - Desconheço.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você está trabalhando com a pesquisa e
desconhece o que o investigador principal teceu comentários na imprensa nacional.
Você concorda?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como o senhor mesmo disse, isso foi
veiculado pela imprensa. Eu não sei como foi veiculado, não li o texto e não estava
presente. Não sei exatamente o que foi dito.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E nem teve conhecimento pela
imprensa, nem curiosidade depois de saber o que ele disse. É isso?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Não, não acho que isso é necessário nesse
momento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Saberia me dizer por que margarina
em excesso no pão é recomendado aos portadores dessa enfermidade, por um
funcionário do Icesp?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Isso não foi... A orientação geral é que fosse
feita a ingestão da substância logo após uma refeição, preferencialmente com algum
teor de gordura. Não sei dizer se essa recomendação foi feita de fato.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pelo seu currículo, margarina em
excesso é bom ou ruim? Você tem um currículo invejável.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como lhe disse, não ser dizer qual a
recomendação que foi feita. Se houve essa recomendação, para começar. Eu não acho
que houve.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vou tornar a pergunta. Não havendo a
recomendação, a senhora receitaria margarina em excesso para pacientes com
enfermidades de câncer?
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu gostaria de ressaltar que não é de meu
conhecimento que tal recomendação tenha sido feita.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Como eram as orientações nutricionais
para os pacientes da profissional de nutrição? Era material de impresso no pé da cama,
ou era verbal? Como era feito quando passava por alguns pacientes que poderiam estar
internados, ou mesmo aqueles que iam para casa, recebiam o comunicado de que
forma?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Só para ressaltar o que a Dra. Pilar falou,
eram pacientes com boa performance status. Significa que eles não poderiam estar
internados. Os pacientes eram ambulatoriais e havia recomendação nutricional. A
questão da discussão de ingesta com comida gordurosa foi colocada posteriormente, e
isso foi submetido na nova emenda que não entrou em vigor, por todas essas questões
que já coloquei.
Portanto, não poderíamos fornecer nenhum material impresso ao paciente, que
não fosse aprovado pelo CEP, por seguir o rigor do sistema CEP/Conep, que nós não
entregamos nenhum material impresso. Nós orientamos esse paciente a fazer uso da
substância, logo após uma refeição - preferencialmente gordurosa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. A senhora acredita que os dados
apresentados no relatório da segunda fase, possibilitem tirar conclusões científicas,
como foram tiradas e anunciadas a todo o Brasil, sobre os benefícios ou não da
fosfoetanolamina sintética?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como lhe disse, na dose estudada dessa
população, não observamos sinais de eficácia.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora acha que essa droga deveria
ser mais estudada?
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - O conhecimento da ciência é infinito; acho
que as perguntas podem sempre ser feitas. Mas nesse caso, para esse estudo que seguir
rigorosamente o protocolo, não foi observada eficácia. Infelizmente,
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em outros testes e pesquisas, a Conep
aprova a fase dois sem passar pela fase um?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sim? Aprova?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Pode falar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A fase um não foi
feita, porque se alegou que já tinha conhecimento do efeito colateral no ser humano.
Quer dizer, pela experiência divulgada, não havia. Então isso basta para que seja
eliminada a fase um?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - No estudo de fase um existe um desenho
clássico, que é o desenho de Fibonacci 3+3. Então nesse desenho, se incluem pacientes
progressivamente. O último escalonamento de pacientes para avaliar se uma droga é
tóxica ou não, é num total de nove pacientes. Considerando isso numa primeira etapa
dentro desse estudo - não numa primeira fase - foram incluídos dez pacientes, um de
cada tipo, e foram tratados ao menos por um mês.
Se avaliou que não houveram efeitos tóxicos que contraindicassem a continuidade
da pesquisa. Teríamos um número de pacientes para avaliar um efeito tóxico na dose
proposta.
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O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não? Estou com a palavra, mas
passo.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Dra.
Maria e Dra. Milena. Uma pergunta bem simples, que até foge um pouco do assunto
aqui. Hoje todos nós, o mundo inteiro tem rede social. A senhora nunca teve rede
social?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu tenho.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Minha assessoria procurou e não achou
suas redes sociais.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você tem Facebook ativo?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu tenho, mas coloco algumas travas de
privacidade.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - A pergunta é essa, presidente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Entendi. Eu tenho mais duas perguntas,
presidente. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, pode fazer.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só pela
curiosidade. Continuando a pergunta do nosso deputado Márcio Camargo. Você como
moça utiliza WhatsApp, Facebook? Já é a geração X, Y, Z. Seu Face, por exemplo, é
restrito? Seria isso?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Uhum.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Posso voltar às perguntas, presidente?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - À vontade.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É muito comum no meio médico e
científico o pagamento de benefícios para os profissionais. Isso é corriqueiro entre
profissionais de medicina. Esses, por suas vezes, acontecem de diversas formas;
pagamento de pacotes de viagens, congressos médicos, bônus, presentes e outras coisas
mais pela indústria farmacêutica. A senhora alguma vez já recebeu algum tipo de
gratificação da indústria, em sua carreira médica?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Em que sentido?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Viagens, pró-labore, bônus, presentes de
alguma indústria farmacêutica?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Todos os trabalhos que sempre desenvolvi,
ou mesmo viagens, sempre foram à trabalho, com cunho científico.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E quem pagava por isso, o Icesp ou a
indústria farmacêutica?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - O Icesp, como o senhor sabe, é uma
instituição pública e infelizmente não dispõe de recursos. Muitos desses congressos dos
quais participei eu mesma banquei.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E alguns foram bancados pela iniciativa
privada? A senhora está sob juramento.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Sim, eu já fui em alguns eventos científicos...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - ...bancados pela iniciativa privada?
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A SRA. MILENA PEREZ MAK - Sim, mas isso tudo é sempre divulgado. Toda
vez que fazemos uma apresentação, isso é colocado como conflito de interesses.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - No momento atual, entre os anos 2016 e
2017, a senhora recebeu algum tipo de gratificação da indústria farmacêutica?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Teve apenas um evento de consultoria que eu
prestei para uma empresa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Bancado pela indústria farmacêutica, é
isso?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Isso.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. A última pergunta, Sr. Presidente.
Não sei se já fiz, mas posso repeti-la. Houve cerceamento da equipe de auditores
indicada pelo professor Gilberto, em algum tempo ou alguma reunião? Alguma
solicitação, pedido?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Não que seja de meu conhecimento. Nós
participamos de diversas reuniões, sempre com objetivo de tentar esclarecer dúvidas e
colocar questões. Os ofícios que foram enviados, até onde sei, tiveram respostas. Não
tenho conhecimento dessa afirmação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E era praxe, quando se faz uma
solicitação de uma equipe de auditores, independente de ser a fosfo ou não, que tenha
que se recorrer à instância maior para adquirir isso? Como foi o caso do pedido da pílula
para fazer comprovação, nesse caso a fosfoetanolamina pela equipe dos auditores.
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como foi afirmado, o patrocinador é o
detentor da medicação. Isso vinha em frascos lacrados que eram entregues aos
pacientes. Nós não poderíamos intervir nisso, sem a ciência do patrocinador.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na minha opinião, 87 pacientes ou 73 e
não ter exercido farmacocinética, é achismo. Vocês praticaram achismo. E com vidas
humanas e recursos públicos, não se pratica achismo de forma nenhuma. Vocês estão
lidando com vidas humanas. Os testes podiam ser retardados, e feito farmacocinética. O
Icesp tem capacidade de fazer farmacocinética? Isso já foi feito em outros testes,
acompanhados pela senhora?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Acredito que sim, mas nesse caso específico
precisa se desenvolver toda uma metodologia nova da qual nós não dispomos.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tecnologia para quê?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Para realizar a farmacocinética da
fosfoetanolamina.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E vocês buscaram esse conhecimento lá
fora?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como lhe disse, nós trabalhamos em equipe e
cada um tem um papel designado. Mas sei que foram buscados laboratórios para
realização desses testes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse mesmo protocolo é usado para
outros projetos de pesquisas, com relação às pesquisas que hoje existem no Icesp?
Segundo o Roberto Arai, são mais de mil pesquisas que estão sendo realizadas nesse
momento. E quantas pesquisas a senhora participa?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Eu não tenho como lhe dizer o número exato,
mas é mais de uma dezena de pesquisas, das quais participo. Desenho de fase dois já é
bastante antigo e amplamente utilizado em vários protocolos mundialmente.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pelo seu conhecimento e currículo que
tenho aqui, você fazer uma pesquisa definida no protocolo com 21 pessoas, pacientes,
por tipo de câncer, e no caso da Maria Pilar, que falou aqui em sete pacientes e um
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dessas cortes, você acha que isso dá confiabilidade no seu conhecimento de medicina?
Sete pacientes têm confiabilidade?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Como lhe disse, o nosso compromisso é com
a pesquisa e os pacientes. Não podemos olhar só um pedaço do estudo, temos que olhar
como um todo. 73 pessoas foram tratadas. É ético continuarmos com o estudo da forma
como estava?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não é ético fazer achismo. A senhora
vai me desculpar, mas fazer achismo não é ético. Vou tornar minha pergunta, a senhora
acha correto, tem confiabilidade você testar uma corte com sete pacientes, sendo que
foram protocolados 21?
A SRA. MILENA PEREZ MAK - Em qualquer momento de uma pesquisa, se
você faz uma análise interina e tem um dado que sugira que você vai prejudicar o
sujeito de pesquisa de alguma forma, você tem a liberdade. E isso é sempre comunicado
ao CEP, não é uma decisão tomada unilateralmente. Essa comunicação foi notificada ao
CEP, que rege a ética em pesquisa e foi visto que alguma mudança precisaria ser feita
nesse protocolo. Por isso se interrompeu a inclusão de novos pacientes. Os que já
vinham fazendo uso continuaram. Em nenhum momento interrompemos o uso da droga
em quem estava dentro da pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, requerer essa
comunicação que foi feita ao Conep, pelo grupo do Icesp. Era só, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria agradecer
a presença da Dra. Milena Perez Mak. Seu depoimento como testemunha vem nos
ajudar nos esclarecimentos do que foi feito, se a pesquisa foi realizada dentro da
previsão, e se existe possibilidade da continuidade disso, se há realmente o efeito
conclusivo de paralisar. Essa é nossa dúvida e esse é nosso trabalho. Estamos
pesquisando. Queremos agradecer muito a sua vinda. Obrigado.
Agora chamamos a Dra. Juliana Guimarães, enfermeira que trabalhou nessa
pesquisa no Icesp. Você tem aqui um juramento, como nossa testemunha nesta CPI. Por
favor.
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A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Eu, Juliana Guimarães, infra-assinado no
RG 45.435.819-2, exercendo o cargo de monitoria de qualidade no Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo, fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do
Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 13 de
dezembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. A
Juliana é enfermeira especializada. Você trabalhou no Icesp na área de enfermagem,
com ênfase na pesquisa clínica?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E você trabalhou
nessa pesquisa da fosfoetanolamina sintética?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Sim. Minha função dentro desse estudo foi
operacional, então acompanhava a comissão indicada pelo professor Gilberto nos dias
agendados, e monitorava os dados dos pacientes em prontuário, para verificar se foram
realizados os procedimentos de acordo com o que estava descrito no protocolo, que foi
autorizado a ser realizado no Icesp.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então você tem
conhecimento do protocolo de pesquisa que foi aprovado?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Tenho conhecimento, mas não fiz parte do
desenho do estudo.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Sim, você não fez
parte da elaboração do protocolo de pesquisa, mas tem conhecimento dele e de tudo que
está escrito, seus detalhes? Ok. Passo ao nosso relator.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar a Juliana. Qual sua
função nas pesquisas da fosfo, junto ao Icesp?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Como disse, acompanhei a comissão
indicada pelo professor Gilberto nos dias agendados para realizarem os dados desse
estudo. Monitorei os dados que foram avaliados o estudo, se os procedimentos foram
feitos de acordo com o protocolo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você acompanhou desde o início?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - A comissão? Eu acompanhei desde o início.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A comissão de auditores, desde o início?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Desde o início.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em algum momento você viu
cerceamento dos investigadores, junto à equipe de auditores?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você já acompanhou vários estudos no
Icesp, fora o da fosfoetanolamina?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quando o auditor pedia informação a
você, como você prosseguia?
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A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Bom, durante o momento que eu
acompanhava qualquer auditoria realizada no Icesp, eu estava ali para esclarecer como
que o sistema de prontuário eletrônico funcionava, e onde poderia encontrar
informações solicitadas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua opinião, os investigadores
médicos conduziram os estudos da fosfo da mesma maneira como conduziram outros
estudos do Icesp?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Os auditores do estudo da fosfo eram
tratados da mesma maneira que os auditores de outros estudos que você já participou?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Hoje você não trabalha mais no Icesp,
né?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Hoje não mais.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E por que você saiu dos estudos do
Icesp? Se você quiser responder, se não quiser fique à vontade. Agora não tem nem
advogado para consulta.
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Tranquilo. Eu recebi uma nova
oportunidade desafiadora para minha carreira.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua opinião, se você puder opinar,
porque é enfermeira, não médica, qual o motivo de eles terem pulado etapas com
relação a esse teste?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Não é de minha responsabilidade, e não
estava envolvida nesse questionamento que você realizou agora.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Modelo de questionário que faz
parte de prontuário eletrônico da instituição, da qual se avalia o nível de ansiedade dos
pacientes, sua reação foi de solicitude, como relataram os auditores. Mas em seguida o
pedido foi negado. Qual a explicação para não ter atendido a solicitação dos auditores?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Eu não tenho conhecimento desse fato.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Você teve conhecimento de
proximidade com os pacientes? Chegou a ver alguns dos pacientes que fizeram uso da
fosfo? Não teve contato?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Não, nenhum.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso não cabia a você? Alguma
recomendação dos médicos para passar para eles?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Não, eu não acompanhava os pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual era sua função específica?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Durante esse estudo foi acompanhar com
missão indicada pelo professor Gilberto, e verificar se os procedimentos preconizados
no protocolo foram realizados.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E na sua opinião, todos foram à
contento?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Só isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Somente queria
que você me esclarecesse. Dentro dos procedimentos, você como enfermeira, não era
você que ministrava os medicamentos aos pacientes. Quem fazia essa função?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Eram as enfermeiras de pesquisa. Como já
foi dito, tinham equipes que realizavam os atendimentos dos pacientes. Os médicos e
enfermeiros de pesquisa são de uma equipe que acompanha e conduz o estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você sabe me dizer o nome de alguma
enfermeira que dava a fosfoetanolamina aos pacientes?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Nós temos uma equipe grande que
acompanha o estudo. Uma específica?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso, para convocação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ou para quem
podemos perguntar o nome de alguém? Quem era sua chefe?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tem duas profissionais aqui, pode
perguntar Sr. Presidente. Eu acredito que elas não vão negar.

A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Vocês já mencionaram uma das pessoas que
atenderam os pacientes. Uma delas é a Cynthia, que mencionaram aqui.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A Cynthia é nutricionista. Ela fazia
entrega da fosfo aos pacientes?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Ela é enfermeira.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você sabe o nome completo?
A SRA. JULIANA GUIMARÃES - Não.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Poderia requisitar o nome de qual
enfermeira, Sr. Presidente, da Maria Pilar e da Dra. Milena, que aqui estão? Para
convocarmos através das duas depoentes que aqui se encontram.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Dra. Maria, teria
o nome de alguém para consultarmos?
A SRA. MARIA DEL PILAR ESTEVEZ DIZ - São várias enfermeiras. Acho
que seria mais apropriado encaminharmos a lista das enfermeiras envolvidas no estudo,
e os senhores determinam quem convocaria. Acho que fica mais isento. Encaminhamos
sem o menor problema.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Ed
Thomas?
O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, com a licença do relator e também
do presidente, me sinto até na obrigação de dizer que não temos todo o conhecimento do
assunto, nem na área médica e de enfermagem, que não deixa de ser médica, até porque
muitas vezes a pessoa mais presente num tratamento é a enfermeira. Então é sempre um
momento de muito aprendizado. Que esses profissionais que aqui vieram possam
compreender que a nossa função é fiscalizar, principalmente um dinheiro público
investido. Nós vivemos um estado de lástima e tragédia, de um lixo político muito
grande nesse país, principalmente se tratando de saúde. Toda corrupção é horrível, todo
desvio é abominável, mas a corrupção e o desvio na saúde são criminosos.
Temos sempre que acreditar que os bons profissionais são grande maioria. Eu não
poderia deixar de encerrar essa sessão, e reconhecer que as profissionais que aqui
estiveram, as Dras. Pilar e Milena, e a Juliana, são profissionais da saúde. Nós devemos,
acima de tudo, respeitar. Meu respeito e gratidão. Tomara que tudo tenha sido feito com
muita responsabilidade, torço para isso, até porque o maior roubo é o do sonho. Maior
que o roubo do sonho, é o da esperança das pessoas. E acredito que ambas, assim como
nós, fizeram um juramento. Não estou falando desse feito aqui na CPI ou quando peguei
meu diploma, até porque o maior diploma é o registro de nascimento, da onde viemos.
Mas o juramento das senhoras é muito importante, é grandioso.
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Deixo de coração, em nome de vocês, um obrigado, porque tenho certeza que as
pessoas que aqui estão e vieram já salvaram muitas vidas. Fico com essa parte, torcendo
pelo melhor, e dizendo muito obrigado. Que consigamos chegar ao final disso com os
esclarecimentos técnicos e científicos de respeito, acima de tudo. Se pudermos
prosseguir no trabalho do relator, que é um grande trabalho, tenho certeza que ele vai
fazer um grande relatório. Deixo isso como registro para que não saíssem daqui com
essa impressão de inquerimento, de juiz, acima de tudo, porque a saúde já está demais
machucada e jogada numa vala muito grande. Eu confio muito nos profissionais da
saúde desse país. Muito obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado,
deputado Ed Thomas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós vamos
continuar apurando com responsabilidade, transparência e imparcialidade. E se houve
crime, no final alguém terá que responder por isso. Se não houve, essa é a função da
CPI de apuração. Cumprimento os pares que aqui estão e parabenizo o Rafael Silva,
propositor desta CPI, e a ótima condução de sua parte, nosso presidente Roberto
Massafera.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Quero
agradecer a presença de todos. Deputado, tenha a certeza que nós aqui estamos fazendo
nosso papel. Eu me lembro que nosso governador, quando liberou a pesquisa pela
Secretaria da Saúde, via Icesp, falou que o limite de gastos seria de cinco a oito milhões
autorizados. O que temos informação é de que foram gastos um número em torno de
600 mil reais. Tivemos o pronunciamento de um deputado nosso que falou que foram
gastos 40 milhões. Então você fica meio abismado.
Nosso objetivo é saber se o protocolo de pesquisa foi rigorosamente cumprido, ou
se essa pesquisa ainda existe a possibilidade médica e científica de ter continuidade,
pelos relatos que temos hoje - mais de dois mil casos de ações judiciais. A empresa
PDT, que está produzindo a fosfoetanolamina sintética, está fornecendo o material com
ordem judicial, enquadrado na Resolução 38 da Anvisa, de que o paciente em fase
compassiva pode utilizar esse produto que já está na fase de pesquisa, na terceira etapa.
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E nós temos tido relatos de sucesso com muita gente, daí nosso interesse em comprovar
cientificamente isso.
Queria agradecer às Dras. Milena Perez Mak e a Maria Pilar. Dizer que espero
que vocês continuem trabalhando, e que nunca precisem de tratamento nessa área. Mas
agora as notícias que temos pela imprensa é de que no futuro 30% da população do
mundo estará sujeira à algum tipo de tumor e câncer.
O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente, desculpa interromper. Uma notícia
de hoje de quem acompanha muito e faz parte da imprensa. Estou deputado, mas
também pertenço à imprensa. Notícia de hoje é que em 20 anos poderemos ter uma
grande parcela de curas para tumores. É a notícia de hoje sobre o câncer. Essa é a
notícia boa, e acreditamos nisso, mas dependemos de pesquisas para que isso aconteça.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado a todos.
Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.

CPI - FOSFOETANOLAMINA
20.12.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
20.12.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Havendo número
regimental, declaro aberta a 8ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de apurar as razões que motivaram o Estado a paralisar as
pesquisas para liberação da substância fosfoetanolamina sintética, produzida por
cientistas do campus da USP de São Carlos.
Registro a presença da deputada Márcia Lia, dos deputados Ricardo Madalena,
Rafael Silva e Gileno Gomes. Solicito ao secretário da Comissão que faça a leitura da
Ata da reunião anterior.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, nobre
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Peço dispensa da Ata da última reunião.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estando todos de
acordo, está dispensada a leitura da Ata, considerada aprovada.
Ordem do Dia. Em primeiro lugar temos alguns requerimentos que serão
apresentados e aprovados. Como tem dois requerimentos meus, transfiro a Presidência
para o deputado e vice-presidente Rafael Silva.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu como vice-presidente, e agora em exercício
como presidente, quero transferir a Presidência para o deputado Ricardo Madalena, para
que ele dê andamento nos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Rafael Silva é o deputado que requereu a instalação desta CPI, hoje na oitava reunião.
Transfiro ao deputado Ricardo Madalena, para que aprove os itens.
***
- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena.
***
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Requerimento 23, do deputado Roberto
Massafera, solicita que seja convidado o Dr. Sérgio Daniel Simon, presidente da
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, para prestar esclarecimentos sobre o tema
objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa). Aprovado.
Requerimento 24, do deputado Roberto Massafera, solicita que seja convidado o
Dr. Luiz Vicente Rizzo, diretor de Pesquisas do Hospital Albert Einstein, para prestar
esclarecimentos sobre tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo oradores
inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis
permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Devolvo a Presidência.
***
- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.
***
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Requerimento 25,
do deputado Ricardo Madalena, solicita que seja convocada a Sra. Zuleima
(ininteligível), coordenadora do estudo, de assuntos e relatórios do Icesp - Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto desta
CPI. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
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votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
Comunico a presença do deputado Cássio Navarro.
Requerimento 26, do deputado Ricardo Madalena, solicita que seja pedido ofício
à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, solicitando a íntegra da apresentação da
Dra. Milena Perez Mak, médica do Icesp no 20º Congresso de Oncologia Clínica,
realizado de 25 a 28 de outubro de 2017, no Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, no
Rio de Janeiro. Se possível, acompanhada do texto encaminhado aos Anais. Em
discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os
deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Requerimento 27, do deputado Itamar Borges, solicita que seja convidado o
oncologista, Dr. Paulo Hoff, diretor do Icesp - Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que
forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Requerimento 28, do deputado Ricardo Madalena, solicita a prorrogação dos
trabalhos desta CPI por 45 dias. Em discussão. Eu queria apenas esclarecer que nossa
CPI, por regra, pode ter 120 dias e ser prorrogada por 50% do tempo. Ou seja, mais 60
dias. Esta CPI foi convocada pelo nobre deputado Rafael Silva, e em sua convocação e
aprovação ela foi prevista com 90 dias. Então estamos pedindo a aprovação de mais 45
dias, para terminarmos as apurações que estamos realizando. Os 90 dias corridos desde
a aprovação se encerram dia 27 de fevereiro, e os 45 dias mais chegam em meados de
abril, lá para o dia dez, 12.
Então não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os
deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Agora aprovados os requerimentos, passaríamos às oitivas das pessoas
convocadas. Solicito à Dra. Elaine de Santana Longo, do Icesp, que compareça aqui.
Para esclarecer, a senhora foi convocada como testemunha para prestar esclarecimentos
a esta Comissão, sobre o andamento das pesquisas realizadas no Icesp, sobre a
utilização da fosfoetanolamina. Essa pesquisa tinha um protocolo. Nosso objetivo
fundamental aqui é saber se esse protocolo aprovado pela Anvisa e pelo CENP foi
seguido do início ao fim, ou se na sua observação teve alguma falha.
Eu pediria que primeiro a senhora lesse o Termo de Compromisso, que é praxe
nosso.
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A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Eu, Elaine de Santana Longo,
infra-assinado no RG 32.901.393-2, exercendo o cargo de enfermeira monitor de
pesquisa no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocada a comparecer a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art.
203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art.
13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de
2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Dra.
Elaine, agradecemos sua presença. A senhora é enfermeira e atua no campo da
oncologia e pesquisa clínica, com pós-graduação nessa área, em gestão de enfermagem
e saúde. A senhora tem um currículo bem bonito para admirarmos. Mas sua vinda aqui é
para que fosse inquirida. A senhora participou das pesquisas realizadas no Icesp, com
relação a fosfoetanolamina?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Depois que houve a aprovação no
Comitê de Ética sim, porque o investigador principal delega atividades. Fiquei delegada
com as atribuições de enfermeira de pesquisa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então a senhora
foi incumbida de participar dessa pesquisa. A senhora participou da elaboração do
protocolo de pesquisa aprovado?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Não participei. Somente da parte
operacional mesmo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a senhora teve
conhecimento desse protocolo, da leitura dele depois de aprovado?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Depois de aprovado sim.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E no seu trabalho,
dentro da sua função de enfermagem, a senhora, acompanhando a execução desse
protocolo, na escolha dos doentes e tudo isso, participou também na indicação, escolha
e acompanhamento dos casos indicados?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Nos casos indicados não tenho
como, porque não é da minha competência designar o tratamento aos pacientes. Então
todos os casos designados eram encaminhados aos investigadores, e eles determinavam
através dos critérios de seleção, inclusão e exclusão, se poderiam participar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Me explica,
investigadores seriam quem?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - São os médicos que ficam
delegados para fazer os atendimentos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a senhora
acompanhava a entrega das capsulas da fosfoetanolamina aos pacientes?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Tive acesso ao processo, porque
faço parte da equipe de enfermagem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Da equipe de
enfermagem?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Isso, da pesquisa clínica.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então qual seria
sua função específica nessa pesquisa?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Treinamento da equipe de
enfermagem com relação aos procedimentos que estavam descritos no protocolo, em
alguns momentos suporte aos auditores em algumas reuniões, para esclarecer algumas
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dúvidas do sistema de prontuário eletrônico, ou de algum paciente também. Foi mais
nesse sentido, bem operacional mesmo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então a senhora
treinava a equipe que trabalhava na pesquisa, para seguir os rigores do protocolo?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Do protocolo que foi aprovado
pelo CEP.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E o rigor desse
protocolo no andamento e dia a dia, dentro de certas normas de gestão e de controle,
havia todo um processo de rastreabilidade. A senhora também participava dessa função?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Na rastreabilidade não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A quem cabia?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Tem a parte da medicação, que são
os farmacêuticos da pesquisa, e o investigador principal, que é o responsável pelo
projeto todo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quem seria o
investigador principal?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Paulo Hoff.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok. Muito
obrigado. Passo agora aos outros deputados.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
Ricardo Madalena.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar todos os pares, V. Exa.
como presidente desta CPI, e direcionar algumas perguntas à enfermeira... Você é
médica, Elaine?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Não, só enfermeira.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - À enfermeira Elaine. Quem é o
coordenador principal do estudo? O nome da pessoa.
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - É o investigador principal, Paulo
Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Investigador principal. E coordenador,
existe?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Ele é o coordenador. De acordo
com as boas práticas clínicas, é ele que tem que coordenar o projeto.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Fora o investigador, ele também é o
coordenador, na sua visão?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - De acordo com as boas práticas
clínicas, sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua avaliação, os pacientes que
participaram das pesquisas foram orientados corretamente sobre o uso dessa substância,
a fosfoetanolamina?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Foram de acordo com o que estava
descrito no protocolo, que foi aprovado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você fez parte dele? Participou?
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A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Não escrevi o protocolo, só
recebemos. A equipe de enfermagem só recebe depois da aprovação pelo Comitê de
Ética. Depois participamos quando eles já selecionaram os pacientes.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A prescrição de três drágeas por dia foi
definida pelo investigador principal?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual sua função como enfermeira, no
caso dos testes da fosfoetanolamina? Gostaria que você discorresse um pouquinho sobre
isso.
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Treinamento da equipe de
enfermagem com relação a esses procedimentos que estavam aprovados pelo Comitê de
Ética...
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na prática, como acontece isso? Por
favor.
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Fazemos um treinamento mesmo,
uma aulinha para revermos o protocolo, os itens que estão nesse protocolo, para que
cada um deles sejam feitos mesmo. Eu também dava suporte, em alguns momentos, a
alguns auditores.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E na sua opinião, foi seguido à risca
esse protocolo, ou ele tem falhas?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Não, foi feito de acordo com o que
foi aprovado pelo CEP.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você tem conhecimento que foi
requerido 210 pacientes, apresentados no protocolo junto ao Conep, e foram recrutados
somente 75 pacientes? Você tem ciência disso?
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A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - É, o número que os médicos
selecionaram depois não foi o número total por decisão dos investigadores, após
analisarem o projeto.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Decisão dos investigadores, no caso o
investigador principal?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Isso.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Como enfermeira, qual a sua
observação sobre a evolução dos pacientes quando tomavam fosfoetanolamina?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Eles eram avaliados de acordo com
os eventos adversos que relatavam. E para essa avalição, nós utilizamos um manual
chamado CTCAE versão 4, que tinha sido utilizado para esse protocolo. Esses eventos,
na maioria, foram leves e moderados.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E no seu modo de ver, você ainda é
funcionária lá?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então essa pessoa fazia uso da fosfo,
porque estava inscrita nos testes, e comparecia de vez em quando lá para retirar mais
pílulas, ou passar pelo médico. Na sua concepção - a sua, não de protocolo e dos
médicos - você via o paciente com uma fisionomia melhor, não via? Qual a sua
avaliação, perante isso que estou perguntando?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - No geral conseguíamos fazer a
avaliação por esse critério de avaliação dos eventos adversos. E a maioria foi de eventos
leves ou moderados.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação a dor, fezes, estado de
ânimo, energia, você via alguma mudança ou comentário dos pacientes nesse sentido?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Não, eles só reportavam
diretamente os eventos que tinham.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com quem eles reportavam?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Com os investigadores e
enfermeiros que acompanham o atendimento.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você nunca ouviu ninguém
comentando, os pacientes perante o doutor, se teve dor, se melhorou da dor, se as fazes
melhoraram?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Eles mencionam os relatos do que
eles sentem mesmo, são gerais.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O relato no CTCAE?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Avaliamos de acordo com esse
critério.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, solicito que o senhor faça
um requerimento pedindo o CTCAE, é isso?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Isso, CTCAE versão 4.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por favor, me corrija se eu estiver
errado. Requerer de todos os pacientes.
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Ele é um manual que utilizamos
para graduar os eventos que os pacientes relatam. E aí os médicos confirmam essa
graduação.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu requeiro o
manual?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E de cada
paciente?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Aí os pacientes são reportados no
prontuário.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu tenho insistido com um pouco de
ênfase Elaine, na questão que vou lhe perguntar. Nessa investigação sobre alguns
fatores que interferem no acompanhamento dos pacientes oncológicos, como por
exemplo no caso de nutrição, qual seu parecer sobre a recomendação de uma
nutricionista, de que margarina passada em excesso no pão, traria benefícios? Você tem
conhecimento e saberia me dizer sobre isso?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Eu desconheço dessa forma, de
margarina em excesso no pão. Todos os pacientes tinham plano de nutrição
individualizados, equilibrado de acordo com as necessidades nutricionais de cada um
deles. Eu sei que a equipe multi utilizada de referência o TACO - Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos. É baseado nesse conjunto que fazem as recomendações.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você já ouviu falar sobre ácidos graxos?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso foi recomendado no decorrer da
pesquisa, ou não?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Depois no decorrer da pesquisa
alguns investigadores falaram que os pacientes precisavam ser orientados a fazer
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refeições gordurosas, antes de fazer uso da medicação. Eles foram orientados
basicamente para o uso de azeite, com relação aos enfermeiros - porque não temos
formação nutricional para passar plano detalhado, e também não tínhamos um plano
detalhado no protocolo aprovado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E as nutricionistas assistiam os
pacientes diariamente?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Os investigadores faziam
encaminhamento para os nutricionistas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - As reuniões eram periódicas, semanais,
mensais, diárias? Como eram as reuniões com o investigador principal e
subinvestigadores? Se é assim que chama.
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Sim, tem os subinvestigadores. Sei
que eles faziam reuniões com frequência.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual frequência?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Eu não tenho com exatidão, porque
não participei de todas as reuniões deles.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas observou quantas?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Algumas mensais, e algumas
conversas também sobre pacientes, já que a avaliação do paciente era feita no momento
em que recebe qualquer tipo de informação sobre a avaliação dele.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Só isso de minha parte, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Deputada Márcia
Lia?
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A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Não, obrigada.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Deputado Gileno?
Deputado Rafael Silva?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Uma das preocupações da CPI é saber se nesses
testes, no uso dessas capsulas, houve acompanhamento daqueles que foram iniciadores
dos trabalhos, pesquisadores. Porque havia uma equipe. Madalena, quantos elementos
haviam e existem na equipe para fiscalizar o andamento? Nós temos acho que quatro ou
cinco.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na verdade, tinha um grupo de auditores
na qual estamos ouvindo alguns deles. Inclusive hoje vamos ouvir o Dr. Guilherme, que
pode dizer com mais precisão quantos auditores participavam. E com relação a equipe
do Icesp, fizemos solicitação na última reunião, por escrito, e deve ser encaminhado a
nós para leitura em Plenário.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Um sujeito quando vai a um banco, “tenho aqui
um pacote com cinco mil reais”, ele pode ser um cara de confiança total. O caixa o
conhece, ele é tradicional como cliente, mas o caixa tem obrigação de contar o dinheiro.
Cinco mil bateu, aí dá o recibo. Então para mim, a aplicação dessa substância como
esperança é mais importante do que um depósito de 500, mil ou cinco mil reais.
Eu sempre entendi que esse grupo que foi escalado para fazer o acompanhamento
deveria ter acesso a tudo, inclusive a essa capsula depois de pronta, para saber a
qualidade e investigar de forma aleatória, colhendo amostras. Para saber se isso
realmente estava chegando ao paciente. Então pergunto para a enfermeira, ela tem
conhecimento da participação desses auditores, com abertura total para ver se a cápsula
está pronta, o paciente vai tomar. Havia essa participação? A senhora sabe?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Sei que eles acompanhavam o que
estava registrado em prontuário, e era basicamente nessas informações. Eu não
participei de todas as reuniões que fizeram.
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O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Pelo que nos foi informado aqui, por esses
auditores, eles não tinham acesso ao produto depois de finalizado. Não que duvidemos
da honra, da dignidade dos profissionais. É igual caixa do banco, ele não duvida de
quem está fazendo o depósito, mas tem que verificar. Então para nós, essa verificação
não houve de forma profunda. Esse é um dos questionamentos, principalmente de
minha parte. Porque envolve muitos interesses, então temos medo.
De antemão posso afirmar que muitas pessoas e autoridades ligadas ao assunto e
ao Governo do Estado, não tinham a mínima simpatia por essas experiências. Então eles
rechaçavam qualquer possibilidade num primeiro momento, de se pesquisar o assunto.
E mais uma vez, até vou ser chato, eu tive recentemente um problema sério de hérnia de
disco. Fiquei dois meses numa cadeira de rodas sem poder andar. Andava um
pouquinho torto segurando em alguma coisa para poder descarregar o peso que ia para a
coluna. Aí me deram um remédio clandestino - um termo meio esquisito, mas não
reconhecido. Compraram e me deram.
Eu falei para o médico e ele disse, “pode até ser perigoso”. Eu saí da cadeira de
roda tomando aquelas coisas. Até quero levar para um laboratório especializado para
ver o que tem ali dentro, se é algo perigoso ou não. Eu tomava remédio com morfina,
isso e aquilo, e só me deixava tonto. Não melhorava em nada. E o remédio aí feito não
sei de que jeito - não é remédio, uma substância - me aliviou. Massafera, ainda ontem
eu não estava bem, e antes de vir para São Paulo minha mulher falou, “toma essa
cápsula esquisita aqui”. Eu tomei e hoje estou bem melhor do que ontem.
Eu não sei se é coincidência, mas tomei durante uma semana, um por dia disseram que podia tomar até dois - e saí da cadeira de rodas. E aquilo lá dá efeito
colateral, o estômago dói, então tem que tomar com estômago cheio. A
fosfoetanolamina, segundo os pesquisadores, não tinha nem efeito colateral. Então por
isso nós insistimos nos testes com profundidade e responsabilidade. Sem duvidar, mas
eu sou formado em Filosofia, além de outras coisas, então falamos que a dúvida é muito
importante. E temos que duvidar e procurar a verdade. É isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Só para
um esclarecimento, você falou que o manual do CTCAE é o padrão, e cada paciente em
seu prontuário tem...
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A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - O que ele relatava, e graduado de
acordo com esse manual.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Na norma do
manual de cada paciente.
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Isso, para definir se é leve ou
moderado, por exemplo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok. Dra. Elaine,
queria agradecer a sua presença aqui entre nós. Acho que sua vinda foi importante. Nós
estamos nos instruindo ainda, tomando informações sobre esses procedimentos.
Estamos procurando... Deputado Rafael Silva, nosso trabalho dentro dessas
convocações e convites é visando apurar a rastreabilidade de tudo que foi feito. Acho
que é um princípio básico em pesquisa científica, que em cada etapa você deixe suas
marcas. Se algum auditor for verificar, existe essa marca da rastreabilidade. Muito
obrigado por ter vindo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Queria fazer uma última pergunta a ela,
me perdoe presidente. Elaine, foi oferecido advogado do Icesp para acompanha-la?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ele não acompanhou você, ou está
atrasado?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Está atrasado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Você não é doutora, né?
A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Enfermeira.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É doutora, porque
tem doutorado.
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A SRA. ELAINE DE SANTANA LONGO - Eu tenho algumas especializações.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
O advogado não fez falta. Agora vamos convocar a Dr. Ingrid Pereira Rodrigues
Barbosa, do Icesp, para que também venha. A Dra. Ingrid é biomédica, com
especialização em Pesquisa Clínica e Medical Affairs pela Faculdade de Ciências
Médicas pela Santa Casa. Ela possui graduação em Biomedicina pelo Centro
Universitário da Faculdade Metropolitana. Atualmente é assistente de gerência do
Núcleo de Pesquisas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com experiência na
área de pesquisa clínica.
Dra. Ingrid, primeiro leia o Termo de Compromisso, que já está assinado.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu, Ingrid Pereira
Rodrigues Barbosa, infra-assinado no RG 38,205,816-1, exercendo o cargo de assistente
de gerência no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocada a comparecer
a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art.
203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art.
13 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de
2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 20 de
dezembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
Dra. Ingrid, biomédica. A senhora acompanhou as pesquisas de acordo com o protocolo
da fosfoetanolamina sintética?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Qual era sua
função dentro dessa pesquisa?
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A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Minha função era
acompanhar a comissão de auditores indicada pelo professor Gilberto Chierice durante e
após a saída da Juliana Guimarães.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A comissão de
auditores externos?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Que vieram
acompanhar a pesquisa?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A senhora tem
conhecimento do protocolo?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E durante todo
seu trabalho a senhora obedeceu ao que estava escrito no protocolo?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a senhora notou
alguma falha, algum momento em que esse protocolo não foi seguido?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A informação que
nós temos é que a comissão de acompanhamento, de auditoria, se reportou aqui dizendo
que em muitas vezes ela foi cerceada de informações. A senhora alguma vez, que foi
pedida alguma informação, deixou de dá-la?
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A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não houve
cerceamento da minha parte. Eu sempre os atendi com a máxima deferência.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Poderia me
conceder um aparte?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora diz da sua parte. Por quê? Há
cerceamento dos outros, na sua visão?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Desconheço.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Desconhece. Não sabe me responder
nem sim, nem não?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não, eu desconheço
essa informação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Na medida em
que chegava o material da FURP, ele era entregue dentro do Icesp, armazenado e depois
na medida em que fossem escolhidos os pacientes, era feito o plano de testes. A senhora
participou da escolha dos pacientes?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não, eu nunca vi
nenhum paciente da pesquisa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nem os
auditores?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Os auditores eu
acredito que não. Não sei. Eu nunca vi nenhum paciente.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a senhora teve
contato com o material que era fornecido aos pacientes?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não, nunca.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quem tinha
contato com esse material?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu acredito que o
material passa por diversos setores do Icesp. Depois que ele é recebido, ele passa pela
farmácia de pesquisa, temos uma equipe grande de farmacêuticos responsáveis.
Acredito que depois da farmácia, a equipe das enfermeiras, junto com os médicos
responsáveis pelas consultas, que têm acesso à medicação e dispensação para o
paciente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Qual era
exatamente a sua obrigação dentro dessa pesquisa?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Acompanhar a
comissão indicada pelo professor Gilberto Chierice durante as monitorias realizadas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E nesse
acompanhamento dos auditores, nunca nenhum deles manifestou uma insatisfação com
a senhora, de não ter tido um atendimento adequado, nada disso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Comigo não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não é a
informação que nós recebemos. Recebemos reclamações de que havia uma barreira
muitas vezes na solicitação de informações. Abro a palavra aos deputados interessados
em inquiri-la. Deputada Márcia Lia? Deputado Gileno? Deputado Ricardo Madalena?
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu gostaria de tecer algumas perguntas.
Cumprimentar a Dra. Ingrid. Quem é o investigador principal dessa pesquisa?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - O professor Paulo
Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. A falta de evidência, na minha
concepção, é diferente da falta de eficácia. Concorda?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não entendi sua
pergunta.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não perguntei ainda, só estou
afirmando. A falta de evidência é diferente da falta de eficácia.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Pode prosseguir.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com qual fundamento o Icesp pode
afirmar que a fosfo é ineficaz, na sua concepção?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Olha, eu não tenho
conhecimento para responder essa pergunta. Eu acho que ela só pode ser respondida por
um estudo clínico e um investigador capaz de analisar os resultados dele.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua concepção, os estudos clínicos
realizados, foram à contento? Cumpriu o protocolo?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Dr. Roberto Arai, conhece?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Conheço.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nos disse que o Icesp está conduzindo
cerca de mil pesquisas, aproximadamente. Para essas outras pesquisas, é utilizado esse
mesmo protocolo que utilizaram para a fosfoetanolamina? Já que você é gerente de
núcleo de pesquisas, como são feitas as demais pesquisas? Seguem o mesmo
parâmetro?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu não sou gerente,
sou assistente do núcleo de pesquisas. É um trabalho assistencial e operacional das
rotinas padrões da unidade de pesquisa. E as pesquisas são conduzidas de acordo com o
procedimento padrão institucional. São seguidas rigorosamente de acordo com o que
está descrito em cada protocolo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E normalmente um protocolo é diferente
do outro?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na sua avaliação, os pacientes que
participaram das pesquisas foram orientados corretamente, sobre o modo de usar a
substância?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu desconheço as
informações de pacientes. Toda a parte científica e médica eu não tenho acesso. Não
tive essas informações.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você não participou do protocolo junto
ao Conep, dos dados do projeto e das pesquisas?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação as pílulas que vieram da
FURP, encapsuladas, você acompanhou o laudo? Tem conhecimento?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não tenho.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quem faz o recebimento?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Acho que a equipe de
farmácia da pesquisa, mas não sei quem é o responsável por receber.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A equipe de farmácia que recebia?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Acredito que sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O investigador principal se reunia com
frequência, com a equipe?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu desconheço a
periodicidade de reuniões. Eu não sei se existia. Eu não participava. Participei só de
uma reunião.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você nunca viu nenhuma reunião?
Nunca observou? Você trabalha lá, mas nunca observou nenhuma reunião? É isso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Observei apenas uma
reunião que participei, em junho.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você participou dessa reunião?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Participei.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quem mais participou dessa reunião?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - O Dr. Guilherme, que
está aqui presente, a Dra. Bernadete, a Dra. Elaine e o Dr. Roberto Arai.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por parte do Icesp, só você e o Arai?
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A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - E a Elaine.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Me permite?
Você falou que o investigador principal era o Dr. Paulo Hoff.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Correto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Pelas atividades
dele, muitas vezes ele não estaria presente na reunião. Quem era o substituto imediato
dele?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - A Dra. Milena.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Que já esteve
aqui conosco. Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora foi indicada, nomeada ou
concursada no Icesp?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não fui concursada,
nem indicada e nem nomeada. Eu participei de um processo de seleção aberto, e
consegui entrar.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foi através de um processo de seleção?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Isso.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. No depoimento de Roberto Arai, do
qual você participou de reunião com ele, disse que o Icesp recorreu às instituições
internacionais. Ele disse aqui a Universidade de Harvard. Você tem conhecimento e
ciência disso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não tenho.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora acha que o Icesp estava
preparado para realizar os testes da fosfoetanolamina?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A senhora acredita que os dados
apresentados no relatório de segunda fase possibilitam tirar conclusões científicas? No
caso você é biomédica, é isso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Isso. Sou biomédica,
mas trabalho na parte operacional. Não sou da área assistencial, médica ou científica.
Não consigo te responder essa pergunta.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação as doses, você sabe me
dizer quem administrava elas? Era o investigador principal? Intervalo e quantidade.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Ele não administrava,
mas a decisão das doses foi dos investigadores e solicitantes do estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você sabe me dizer por que a
contratação de uma empresa para realizar farmacocinética após instalação desta CPI?
Tem algum conhecimento nisso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Tenho conhecimento
pelo que acompanhei nesta CPI, que houve dois processos de licitação. O primeiro
antecedeu esta CPI.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E por que deu vazio o primeiro?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Desconheço, é da
parte do setor de compras.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual é a sua função específica nessa
pesquisa?
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A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Acompanhar a
comissão indicada pelo professor Gilberto Chierice, após e durante a saída da Juliana
Guimarães.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - A Juliana era?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Enfermeira de
pesquisa, que acompanhava a comissão indicada.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E na falta dela, por ter saído, você
substituiu?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Isso.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quantos meses ela ficou, e quantos
meses você ficou?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Ela eu não sei, até
porque entrei em meados de outubro de 2016 e o estudo já estava acontecendo. A
Juliana já fazia parte da equipe do Icesp. Após a saída dela, acredito que em março, eu
assumi o acompanhamento da comissão.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok, só isso presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria comunicar
a presença do deputado Márcio Camargo. E comunicar que a deputada Márcia Lia parte
para outra jornada. Agradeço sua presença.
A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Vou ter que me retirar para ir ao Colégio de
Líderes. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Passo a palavra
ao deputado Rafael Silva.
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O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Houve muitas reclamações de auditores com
relação a impossibilidade do acompanhamento do produto até a fase final, porque
ninguém sabe o que acontece no fim, se realmente a cápsula tinha aquela quantidade ou
de forma adequada. Nós não tivemos... Essa equipe do doutor não teve a possibilidade
de pegar a cápsula e ver se era esse mesmo ou não, a quantidade certa. A senhora tem
conhecimento

disso,

se

eles

realmente

não

tinham

essa

possibilidade

de

acompanhamento total, do começo ao fim? E antes dessa cápsula ser fornecida ao
paciente, se ela realmente continha aquilo ou não?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu não sei o que
acontecia. Minha função me limita muito a essas informações.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - A senhora não sabe se realmente os auditores
tinham possibilidade de acompanhamento?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Da medicação?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - É. Foi feito, está no fim, aqui no vidro, vai ser
distribuído. Pegar de forma aleatória um frasco e ver, analisar para ver se realmente é o
produto e se está sendo ministrado de acordo. Senão não podemos acreditar. O Dr.
Paulo Hoff já demonstrou ser contra o produto antes mesmo dos testes, então ficamos
meio preocupados.
O Cremesp soltou uma nota condenando a CPI. Será que eles estão
acompanhando e sabem o que está acontecendo? Eles sabem se os auditores estão tendo
possibilidade de acompanhar em todas as fases, o que acontece? Então soltar nota é
muito fácil. Acho que o Brasil precisa de mais transparência, e é isso que a CPI busca
entre outras coisas. Então a senhora não sabe se os auditores tinham a possibilidade de
pegar e falar, “está aqui, é o final, vamos ver”?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - A informação que eu
tenho, Sr. Deputado, é que a liberação e acesso às cápsulas seria feita mediante
autorização do sponsor, o patrocinador do estudo e da droga, que é a Secretaria da
Saúde. Inclusive acompanhei essas informações durante esta CPI.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor me daria um aparte, deputado
Rafael Silva?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Já estou satisfeito. O que eu tinha para falar, já
falei.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você disse patrocinador? Quem seria o
patrocinador?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Acredito que a
Secretaria da Saúde.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Existem terceiros?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Com certeza.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Existem outros terceiros ou é direto da
Secretaria da Saúde.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Desconheço que
tenha terceiros. A informação que eu tenho é que o patrocinador, detentor da droga e do
estudo é a Secretaria da Saúde.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Um aparte rápido. O próprio secretário da
Saúde, antes de se falar em testes ou qualquer coisa parecida, na liberação, se colocava
totalmente contrário. Inclusive tecia críticas amargas contra alguns deputados que
tentavam fazer com que a fosfo fosse utilizada. O secretário da Saúde sempre afirmou
ser contra, antes de qualquer teste e exame.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Dra. Ingrid, só
para concluir. Nós tivemos, em 31 de março deste ano, aquela declaração de que os
resultados não eram satisfatórios e a pesquisa seria suspensa. Posteriormente, até hoje, a
senhora participou de algum outro evento de continuidade dessas pesquisas?
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A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não participei de
nada.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Então elas estão
suspensas?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Na verdade, a
pesquisa não está suspensa. O que está suspenso é o recrutamento de novos
participantes. Não se recruta mais participantes, mas ainda estão em tratamento os que
estão no estudo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Foram 78
participantes. O protocolo dizia estudar dez tipos de tumores diferentes, e para cada tipo
de tumor seria analisado 21 pessoas. Ou seja, teríamos uma amostragem estatística de
210 pessoas. Para cada tipo de tumor, havia uma previsão de 21 pessoas que seria
submetidas ao teste. Essas pessoas seriam distribuídas, estatisticamente, como aquelas
em estado inicial, final, intermediário e o efeito placebo. Ou seja, nós teríamos,
estatisticamente, uma amostra confiável para se analisar por tipo de tumor. Foram
escolhidos e relacionados no protocolo dez tipos.
O relatório final que vimos, de 31 de março, diz que foram pesquisadas 78
pessoas, e conclusivo com 72 ou coisa parecida, em seis tipos de tumores. Mesmo
assim, com seis tipos de tumores, a informação que recebemos é que os pacientes
escolhidos já eram terminais. Ou seja, pacientes que já tinham passado por cirurgia,
radioterapia, quimioterapia - a medicina chama de paciente compassível, no sentido de
compaixão, que no fim vão recorrer a acender uma vela, rezar, tomar chá de casca de
ipê e qualquer tipo de medicamento.
A senhora tinha conhecimento desse tipo de paciente submetido?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não tinha
conhecimento. Não participei de nenhuma tratativa do desenho do protocolo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Nem da questão
estatística na amostragem?
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A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Ok.
Posteriormente ainda temos requerimentos do professor Paulo Hoff, pedindo
informações sobre a dosagem. Se paralisou a pesquisa em 31 de março, posterior a isso
temos documentos protocolados pedindo informações sobre a dosagem. Mas o
protocolo já previa que a dosagem seria inicial, e depois seriam feitos testes de
farmacocinética para determinar a dosagem inicial. A senhora teve conhecimento disso
também?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Isso está no
protocolo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Mas a senhora
tem conhecimento se os pacientes, os 78 submetidos aos testes... Se foram feitos os
testes de farmacocinética para dar continuidade aos testes?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não tenho
conhecimento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Porque por
exemplo, se eu tomar uma cerveja, tenho teor alcoólico. Se eu chacoalhar a boca com
Listerine alcoólica, e passar por um comando, a dosagem é quase igual. Sabia disso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não sabia.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - E se eu tomar
uma garrafa de whisky, tem outro teor. Então o medicamento, da mesma forma que a
dosagem alcoólica, deveria ser determinada a absorção pelo organismo. Em nenhum
momento se falou disso?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Não.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - E a senhora tinha
conhecimento de que se nós tomarmos três pílulas de uma vez só, o organismo não
absorve e libera, e se eu tomar uma a cada oito horas, há uma absorção muito maior
pelo organismo?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu não tenho essa
informação, e nunca participei dessas tratativas.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Me
concederia um aparte?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - Pois não?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela sua formação, você não teria como
responder essa pergunta? Você está sob juramento. Eu acredito que seu cargo no Icesp,
e com seu currículo, você pode responder essa pergunta.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Eu nunca trabalhei na
área de farmacologia. Antes de entrar no Icesp eu tinha outra área de atuação muito
diferente de hoje, que é completamente operacional. Portanto, não tenho essa
informação.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas você se sente preparada para estar
no lugar que está?
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Com toda a certeza.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas eu gostaria que você respondesse à
pergunta do nobre deputado Roberto Massafera.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria concluir e
agradecer a sua presença.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu fiz uma pergunta para ela, Sr.
Presidente.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Qual é a pergunta?
Pode repetir, por favor?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria que você respondesse à
pergunta do deputado Roberto Massafera.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ela respondeu.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Professor e deputado Roberto
Massafera, ela não respondeu vossa pergunta. Pelo currículo dela, ela teria como
responder. Se o senhor abre mão, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu abro mão
porque ela não teria obrigação dentro disso. Eu entendi que há uma burocracia muito
grande em torno disso, de que cada um fazia uma parte, e ninguém ligava muito para os
outros. Mas o importante da sua comunicação aqui Dra. Ingrid, é que seu depoimento
aqui sob juramento não bate com as informações que nós recebemos dos membros da
comissão de auditoria. É contraditório o seu depoimento com o deles. Fica apenas
avisado isso, que posteriormente talvez tenhamos até que recorrer a chama-la
novamente.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Agradecemos a sua vinda.
A SRA. INGRID PEREIRA RODRIGUES BARBOSA - É um prazer.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Dando
continuidade ao nosso trabalho de hoje, queria convidar a Dra. Renata Filliettaz Simões,
farmacêutica que trabalhou na PDT, no período em que foi produzida a síntese da
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fosfoetanolamina. Obrigado por ter vindo. A senhora está assistindo desde o começo. A
intenção desta CPI, programada pelo deputado Rafael Silva, é verificarmos se o
protocolo de pesquisa foi cumprido nas análises dentro do Icesp, e se esse protocolo
seguiu os rigores da ciência para se analisar esse produto sintético produzido.
Esta CPI tem a finalidade de verificar se o dinheiro público foi bem empregado. E
para nós bem empregado é saber se ele seguiu os rigores do protocolo. Esse protocolo
tem seus rigores científicos, estatísticos e metodológicos. Temos a necessidade da
rastreabilidade. Ou seja, qualquer uma das etapas tem que deixar sua marca para que a
qualquer tempo uma auditoria seja informada, e tenha acesso a isso. Queria que
primeiro a senhora lesse seu Termo de Compromisso.
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Eu, Renata Filliettaz Simões,
infra-assinado no RG 44.217.952-2, exercendo o cargo de ex funcionária farmacêutica
na PDT Pharma, fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito
como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do Código de Processo Penal,
combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da Constituição do Estado, e com o
Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Dra. Renata, a senhora é farmacêutica e tem conhecimento em desenvolvimento de
relatório, treinamento de colaboradores, controle de qualidade e avaliação de não
conformidade segundo a legislação vigente. Então aproveitar bem a sua presença. A
senhora trabalhou na PDT, no período em que foi feita a síntese da fosfoetanolamina.
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Isso, trabalhei no período de 28 de
março de 2016 a dois de novembro de 2017. Acompanhei todo o período produtivo da
substância com o professor Salvador.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E esse material
sendo produzido na PDT, recebia análise química?
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A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Sim. A PDT Pharma tinha o
compromisso de produzir o insumo farmacêutico. Juntamente com o professor
Salvador, nós adequamos os laboratórios para fazer essa produção em grande escala.
Produzimos os lotes a serem enviados para a FURP, e também desenvolvemos as
análises de controle de qualidade. Por ser uma substância nova, no início era tudo um
pouco desconhecido. Nós contratamos laboratórios com certificações pela Anvisa, e
fomos desenvolvendo essas análises até conseguirmos o controle de qualidade completo
do insumo. A PDT Pharma produzia e analisava o insumo farmacêutico.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Analisava e
mandava esse material para a FURP fazer o encapsulamento?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Isso. Nós mandávamos em
barricas de 36 quilos cada.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - 36 ou 32?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - 36 quilos. Eram quatro barricas de
36 quilos por lote. Uma parte ficava armazenada na PDT Pharma, que de acordo com as
normas da Anvisa precisam ter uma amostra de referência, caso tenha algum problema
com o lote, para futura análise. Então até hoje a PDT Pharma tem tudo isso arquivado e
registrado em documentos. Cada lote tinha quatro barricas de 36 quilos, com laudo de
controle de qualidade.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E análise
química?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Análise química e teor assinados
por mim, porque eu era a farmacêutica responsável pelo controle de qualidade. Todo o
laudo tinha minha assinatura.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O que ficava na
PDT era uma barrica de 36 quilos?
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A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Isso, por lote eram quatro barricas
de 36 quilos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Por lote?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Não, desculpa. Um lote eram 36
quilos. E eram divididos em quatro barricas. Desculpa pela divergência.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E ficava uma?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Na verdade, uma porcentagem...
36 quilos eram enviados para a FURP, e ficavam quatro quilos, 10% da produção total de 40 quilos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quatro quilos de
amostra.
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E dentro da
FURP, esse material chegando e sendo depois recebido e encapsulado, você participou
alguma vez desse sistema? Acompanhou?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Eu nunca acompanhei o
encapsulamento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nós tivemos
informações de que o equipamento, na hora de processar o encapsulamento, ficava meio
pastoso, e não estava sendo possível encapsular adequadamente. Então foi acrescentado
um material inerte. Você teve conhecimento disso?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - A outra farmacêutica, a Ana Paula,
que é responsável técnica, acompanhou esse encapsulamento e disse que foi usada uma
porcentagem pequena de estearato de magnésio, e Aerosil.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. Poderia me
conceder um aparte?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar a Dra. Renata. Você
acha, pelo conhecimento profissional e sua formação, que esse excipiente poderia
alterar a qualidade do produto, da fosfoetanolamina? Essa quantidade que foi ingerida
na cápsula?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Na verdade, o insumo
farmacêutico é inerte. Para eu te confirmar se isso alteraria o produto, precisava ter sido
concluído um estudo de estabilidade.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Após o encapsulamento, fazer um
estudo?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Isso.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É uma contraprova?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - De acordo com as normas da
Anvisa, todo produto novo que eu vou colocar no mercado, preciso, previamente ao
registro, fazer um estudo de estabilidade. O que é esse estudo? Vou produzir três lotes
consecutivos, e desses lotes vou tirar uma amostragem, uma porcentagem de cada lote, e
vou armazenar em câmaras específicas com temperaturas e umidades diferentes até 24
meses. A cada três meses eu faço as mesmas análises para comprovar o prazo de
validade do meu produto, e se meu produto inerte junto está alterando.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso está sendo feito?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Esse estudo de estabilidade foi
iniciado, do insumo farmacêutico e das cápsulas. No momento que interrompeu essa
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pesquisa... Vou explicar como aconteceu para o senhor. O estudo de estabilidade teria
que ser feito do insumo farmacêutico ativo e do medicamento, que são as cápsulas. São
produtos diferentes. Eu preciso ter validade para os dois. Foi acordado entre a PDT
Pharma e a FURP que a PDT faria as análises do estudo de estabilidade, e a FURP
armazenaria as amostras em suas câmaras de estabilidade.
As análises que a PDT Pharma fez para a FURP de cápsulas foi do estudo de
estabilidade.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você tem conhecimento se a FURP
cumpriu a parte dela?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Na verdade, eu recebia essas
amostras do estudo de estabilidade. Todas entravam na empresa com Nota Fiscal e
rastreabilidade. Mas eu não tive informação de quantos lotes foram produzidos pela
FURP, número de lotes total. Eu só tinha conhecimento dos lotes do estudo de
estabilidade. E também não tinha conhecimento da parte do controle de qualidade, como
eles faziam.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok, obrigado presidente. De minha
parte, é só.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nós tivemos
informação de que da PDT foi para a FURP, o primeiro lote em torno de dois de 32
quilos - 64 quilos, e depois o segundo lote quatro...
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - 36 né?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então foram três
lotes?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E você teve
conhecimento que os três lotes, eles mandaram o material retirado para amostragem?
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A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Na verdade, a PDT enviou esses
três lotes com o laudo. Assim que o produto chegasse lá, eles teriam que analisar essa
matéria-prima, porque é norma da Anvisa. Quando qualquer empresa recebe uma
matéria-prima, tem que fazer a contraprova para ver se está recebendo. Em qualquer
indústria farmacêutica.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A informação que
nós tivemos é de que, como chegava um material da PDT na FURP, já se aceitava o
laudo de análise química. Eram feitos outros?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Tinha que ser feito. Não sei se era,
mas tinha que ser feito.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Aí depois de
encapsulado, a informação é que a cápsula teria 500 miligramas, sendo cinco
miligramas de material inerte inserido nela. Ou seja, 1% de material inerte. Esse
material depois de encapsulado voltava para a PDT, para ser analisado?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Não. As únicas análises que eu
recebi foram as dos estudos de estabilidade. Não voltou nenhuma amostra para controle
de qualidade. Todas as amostras que entraram foram com nota.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
Alguém? Deputado Gileno? Márcio Camargo? Rafael? Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Já questionei no seu aparte.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você teve
conhecimento desse protocolo de pesquisa aprovado na Anvisa, e na CENP?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Não tivemos acesso ao protocolo
na PDT Pharma.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não tendo tido
acesso ao protocolo, você teve alguma informação de algum procedimento que não se
enquadrasse nas normais de controle de qualidade, ou que deixasse não atender a
rastreabilidade do sistema?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Na verdade, tivemos a informação
de que o laudo de controle de qualidade que estava sendo enviado para o Icesp, era o da
PDT Pharma. Porém, o laudo que deveria ter sido enviado ao Icesp seria um feito pela
FURP. A PDT produzia o insumo, e a FURP produzia o medicamento. Então a análise
de controle de qualidade tem que ser feita nos dois produtos. O produto da PDT Pharma
estava com laudo, mas não poderia se responsabilizar pelo que aconteceria depois na
produção do medicamento. Quando ele recebe uma forma farmacêutica, que eram as
cápsulas, já passa a ser medicamento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E você como
farmacêutica, poderia nos falar alguma coisa sobre esse material inerte que era
acrescentado, o estearato de magnésio? No seu conhecimento, não pelos testes, esse
material inerte introduzido produziria algum efeito de modificar a estrutura química ou
física da fosfoetanolamina produzida?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Esse material é muito utilizado em
manipulação e diversas produções de medicamentos. Eu não sei informar nessa parte,
porque teria que ser feito um estudo químico da molécula do estearato e da
fosfoetanolamina, para ver se teria alguma interação química entre os dois compostos.
Não sei responder.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E o Aerosil?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Mesmo pensamento, teria que ser
feito um estudo das moléculas químicas para podermos afirmar isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E você teria
alguma coisa a mais para nos relatar nesta Comissão? Estamos apurando por que foram
suspensas essas pesquisas.
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A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - No momento não. Eu acompanhei
bastante essa parte, desde o início da produção até a entrega para pacientes por
liminares judiciais.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Me explica a
liminar judicial. Eu vou ao juiz, ele me dá uma liminar, chego ao laboratório e ele me
fornece?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Isso, é um direito.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E esse material
fornecido, já vem encapsulado?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Na verdade, a PDT Pharma não
poderia fornecer o produto porque não é registrado pela Anvisa. Se fornecêssemos o
produto, seria ilegal. Os pacientes entraram com pedido no juizado, e os juízes foram
deferindo liminares para terem acesso a essas medicações. Inicialmente, só no
município de Cravinhos, foram deferidas mil liminares, e acompanhei toda a entrega
para todos os pacientes, desse produto. A PDT Pharma não é uma empresa de
medicamento, mas de farmoquímico. Inicialmente nós entregávamos um sachê com o
insumo lacrado, com o número de lote, contendo 45 gramas. Esse paciente levava a uma
farmácia de manipulação de confiança e manipulava essas 45 gramas, conseguindo
fazer 90 cápsulas para fazer uso no mês.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nós temos
informações de que mais de duas mil pessoas requereram judicialmente, mediante
liminar, o fornecimento das cápsulas. E como a pesquisa estava suspensa no Icesp, e
não pode ser produzida porque ainda não é um medicamento certificado, essas duas mil
pessoas, através de medidas judiciais conseguiram o fornecimento desse material ainda
em análise. E também temos conhecimento da Resolução 38 do Ministério da Saúde, e a
Anvisa reconhece, de que todo paciente dito compassível - traduzimos como terminal pode utilizar produtos em fase de experimento que já tenham passado pelos primeiros
estágios.
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Ou seja, nós consideramos que a fosfoetanolamina está no último estágio, mas que
já passou pelos testes em animais e no ser humano, em questão de efeitos colaterais.
Não há nenhum tipo de efeito colateral no humano. Então ele se enquadra na resolução
da Anvisa. Essas duas mil pessoas que já recorreram a medida judicial lá na PDT, você
teve algum tipo de informação se essas pessoas melhoraram alguma coisa, sararam, não
ficaram boas? Algum retorno?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Eu participava dessa dispensação,
e recebi muitos relatos positivos de melhora de bem-estar geral, de dores. Foi bem
positivo, de vários pacientes. Vários relatos a mim mesma.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Estou percebendo, por parte da depoente,
vontade de realmente esclarecer. Agora apenas uma dúvida que temos, lá no final
quando já estava na embalagem pronta para ser utilizado, a senhora sabe se os auditores
tinham acesso àquelas cápsulas, para possíveis exames e análises, para ver se o que
estava lá não tinha sofrido nenhuma interferência daqueles produtos químicos
adicionados?
Se realmente estava tudo em ordem para poder serem testadas nos pacientes, sabe
se eles tinham acesso a esse produto ou se tinham dificuldade? Eu sei que está fora da
alçada da senhora, mas talvez informação deles. “Não conseguimos ter o produto
finalizado”, a senhora sabe alguma coisa assim?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Eu não tive informação se eles
realmente tinham acesso ao produto. Mas o que posso dizer ao senhor é que a PDT
Pharma nunca recebeu nenhuma cápsula do Icesp para fazer contraprova.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Nunca devolveram para que a própria PDT
Pharma pudesse fazer uma análise, para ver se o que ela mandou é o que estava sendo
entregue. Então a PDT também não teve acesso ao produto finalizado?
A SRA. RENATA FILLIETTAZ SIMÕES - Não, apenas dos estudos de
estabilidade, como já foi dito.
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O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu sou leigo no assunto, mas acho que a PDT
deveria receber para que não pairasse nenhuma dúvida. Que a própria PDT, com aquele
produto na mão, pudesse fazer uma análise para ver se estava tudo de acordo. Mas
agradecemos a boa vontade da senhora. Foi realmente esclarecedor.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
Dra. Renata Simões, por sua colaboração. Espero que tenha sido satisfatória. Agora
gostaria de chamar o Dr. Guilherme Ayres Rossini, da equipe de auditores. Boa tarde,
obrigado por ter vindo. O senhor possui graduação em Medicina pela Universidade
Nove de Julho, e tem experiência na área de medicina. O senhor foi convidado nesse
processo, e era um dos auditores que acompanhava os testes da fosfoetanolamina junto
ao Icesp?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu gostaria que o
senhor primeiro lesse esse Termo de Compromisso, da nossa CPI.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Eu, Guilherme Ayres Rossini, infraassinado no RG 43.956.631-9, exercendo o cargo de médico auditor externo do Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocado a comparecer a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art. 203 e 218 do
Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da
Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002.
Declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 13 de
dezembro de 2017.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
O senhor era membro da equipe de auditores que acompanhava...?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Os testes clínicos.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então havia um
protocolo de pesquisa aprovado na Anvisa e na CENP. Você conheceu esse protocolo?
Teve acesso e leu?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Sim, tive acesso e li esse protocolo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E durante suas
auditorias, você e os outros auditores constataram não conformidades no cumprimento
do que estava previsto nesse relatório?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - O protocolo não foi finalizado. As
pesquisas foram suspensas, então o protocolo ainda não foi cumprido 100%. Sim, teve
algumas não conformidades dentro das auditorias, mas até o momento nada muito que
fosse influenciar no desfecho final do estudo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Por exemplo, a
Dra. Bernardete, que esteve aqui testemunhando, disse que a auditoria várias vezes ou
pediu informação, ou pediu acesso a algum tipo de documento e isso foi alicerceado.
Não foi aberto. Isso procede?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - É, eu mesmo fui a pessoa que fui até
a farmácia do Icesp pedir uma amostra das cápsulas, a pedido da Bernardete e do
professor Gilberto, e fui orientado, tanto pela Tanice, quanto o Roberto Jun Arai, para
que eu formalizasse esse pedido via Secretaria de Estado de São Paulo. A grande
maioria das informações que eu precisava, eles me informavam isso. Não me diziam
nem não, e nem sim. Eles diziam que tinha que ser via ofício da Secretaria de Estado de
São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perante a
Comissão de Saúde, em depoimento, o secretário da Saúde, David Uip, falou que toda a
pesquisa e o protocolo estava na mão do Dr. Paulo Hoff, que era o pesquisador e diretor
da mesma. E tudo deveria ser dirigido a ele. Então é uma contradição entre o que você
está falando e a informação que tivemos aqui na Comissão de Saúde. Mas apenas dizer
quê...
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O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Mas o próprio pessoal do Icesp
também confirmou isso, que o sponsor, o patrocinador do estudo, é a Secretaria de
Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas dentro de
uma pesquisa científica, dentro de uma metodologia adequada, de um trabalho que
exige a rastreabilidade, você acha correto isso? Quer dizer, você quer ter acesso a
alguma coisa, porque você é um auditor que deveria estar lá cumprindo sua função, e
não pode se dirigir diretamente a quem está fazendo a pesquisa. Tem que procurar o
patrocinador.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Não, até onde eu sei não é assim que
funciona. Posso estar enganado. Mas até onde sei, não é assim que funciona. Um
auditor tem total liberdade de ter acesso às informações. Até onde entendo, em busca da
veracidade. É como se a secretaria estivesse confiando nos auditores, afinal está
investindo e gastando dinheiro nisso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E nós aqui
queremos saber que o dinheiro que o Estado jogou na pesquisa foi bem utilizado ou não.
Me fala uma coisa, uma pergunta que você como médico pode ajudar, se havia um
protocolo que precisava pesquisar dez tipos de tumores, 21 pessoas por tumor, 210 no
total, e se chegou a seis tipos de tumores com 78. Quer dizer, a metade de tudo quase.
Você poderia me dizer que no dia 31 de março, na metade, já se suspendeu a pesquisa
porque ela não teve eficácia?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Não, assim, acho que tem uma
grande confusão nessa história. O que foi discutido e acordado em reuniões internas foi
que desde o começo, à medida em que os auditores tiveram acesso ao protocolo que foi
desenhado, foi dada entrada no Conep e aprovado, e foi iniciada a execução desse
protocolo, nós sempre questionamos as doses, e essa maneira que a substância estava
sendo alterada e estudada. Diante disso, insistíamos que não podia ser daquela maneira.
Na minha visão, dentro da minha experiência, o desfecho principal do estudo não seria
atingido.
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Então nós insistimos e martelamos para o fato de que tinha que ser feito um
estudo de farmacocinética. Foi uma dose sem um fundamento científico. Até hoje não li
nenhum artigo que mostre qual é a relação da dose eficaz da fosfoetanolamina em seres
humanos. Já sabemos, por estudos pré-clínicos, de que a atividade tumoral da
fosfoetanolamina é dose dependente. Isso foi uma coisa que martelamos muito dentro
das reuniões internas. Até que chegamos num momento e decidimos suspender a
inclusão de novos pacientes - não suspender o estudo, estudar qual seria a melhor dose e
reabrir o estudo apenas com essa dose adequada, apenas na corte de melanoma. Isso que
foi acordado internamente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a pesquisa,
se foi feita só com pacientes compassíveis, já não ficou totalmente falha?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Veja bem, é algo que se faz no
mundo inteiro. Quando você está tratando de uma nova substância na área do câncer,
normalmente os comitês de ética não aprovam você testar uma substância nova em
pacientes com estados iniciais, com terapias e grande potencial de cura já disponíveis.
Então é o que se faz no mundo inteiro, o fato de estudar uma nova substância em
pacientes já com tumores avançados.
Os pacientes dessa corte eram todos com tumores sólidos e avançados, e refratário
à quimioterapia. Eles já tinham metástase refratária. Significa que já fizeram os
tratamentos convencionais e mesmo assim não tiveram efeito; tiveram progressão da
doença. Aí eles entraram para essa parte do estudo. Se eu não me engano apenas os
pacientes da corte de melanoma não tinham feito quimioterapia ou radioterapia.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você como
médico sabe muito bem que quando faço uma quimioterapia, meu intestino sofre um
grande desgaste em sua absorção de medicamentos, de produto e até de alimento e
vitaminas. Então se você pega um paciente terminal e compassível que já passou pela
quimioterapia, e já está numa fase compassível, e você dá esse medicamento, com
certeza o intestino dele não vai absorver nada. É isso?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Não diria com certeza. Acho que
para nós dizermos dessa informação com uma base e fundamento, temos que fazer um
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estudo de farmacocinética, de quanto aquela droga está realmente sendo absorvida pelo
organismo e realmente terá um efeito. Mas o que você falou tem total fundamental;
realmente existe uma destruição da flora, e pode ser que realmente interfira na absorção
do medicamento, uma vez que estava sendo administrado por via oral.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E também temos
informação de que o professor Gilberto sempre falou que a dose diária de pesquisa
inicial seria de três pílulas por dia, mas não simultâneas. Seria uma de manhã, uma no
almoço e outra à tarde. E elas sempre foram testadas nesses pacientes de uma vez só.
Procede isso?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Eu não sei exatamente qual é a dose
que o professor Gilberto falou, mas a maneira como estava sendo administrada no
estudo eram em ciclos. Os médicos prescreviam uma dose de 1.500 miligramas, o que
equivale a três cápsulas em uma única tomada, durante se não me engano duas semanas,
e depois essa dose era descalonada. Diminuía a dose para duas cápsulas, até completar
28 dias, quando eles eram reavaliados.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a ingestão
dessas cápsulas era simultânea ou espaçada?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - A prescrição dos médicos era de uma
única tomada. De uma vez só.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
Ricardo Madalena?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu vou passar. O senhor já concluiu?
Gileno, Márcio? O Gileno tem duas perguntas, me falou.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Rafael?
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Dar alguma opinião também, se bem que
opinião nós aprendemos que deve ter um lastro, senão não tem muito valor. Mas serve
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para reflexão. No interior, muitos anos atrás, em Ribeirão Preto, tínhamos grupos de
pessoas que iam até o Mato Grosso, tinha uma mulher lá que dizia fazer milagre, e o
nome dela era Cacilda. Mas quando uma pessoa estava muito ruim, tinha até uma
brincadeira que eles faziam. “A Cacilda é milagrosa, mas nem ela vai conseguir salvar o
fulano, porque está num estado muito avançado”.
Então esses testes para mim, pelo que estou percebendo aqui, existem
medicamentos que eles falam ser de nível ouro, que custa 500, 600 mil um tratamento
de três meses. Medicamentos maravilhosos, mas que o povo não tem acesso. Mas
passam por tudo quanto é tipo de medicamento. Não tem jeito? Então dá a fosfo. É uma
forma de você carimbar que a fosfo também não cura, porque se nenhum outro curou.
Eu gosto de ouvir também, não é minha área, mas sou curioso, médicos que falam, “tem
um tumor, então tem que descobrir na fase inicial, se não fica complicado”. Agora eles
vão jogar para a fosfo o paciente terminal que, segundo aquele pensamento popular,
nem a Cacilda salvaria com milagre. Agora a fosfo tem que salvar?
Só queria perguntar se o senhor sabe se os auditores tinham acesso ao produto
finalizado, que seria utilizado pelos pacientes? Ou tinha a burocracia de pedir para a
secretaria, ao Paulo Hoff. Ele não quer saber desse composto, nunca quis. O David Uip
muito menos. Ele ficava irado se você falasse. Eles conseguiram proibir a distribuição
para pacientes que estavam numa fase inicial. Tem um senhor aqui, o José Morales, não
sei se ainda está presente, o filho dele Zé Luiz esteve aqui há um ano mais ou menos,
conversando comigo. “Eu tinha problema sério, aqueles tumorzinhos”, não entendo
disso. Ele tomou a fosfo e realmente foi um milagre na vida dele. Mas ele não estava na
fase terminal.
Agora vão pedir autorização para o Paulo Hoff, para o David Uip para ver se o
medicamento é esse. Eu acho que é uma forma de criar dificuldades. O depoimento do
senhor foi muito bom e esclarecedor, mas não a respeito da sua presença, mas não
concordo com o que esse pessoal andou fazendo. Eu acho que essa dificuldade criada
também inviabiliza a possibilidade de termos a informação de a fosfoetanolamina
melhorar muitos casos ou não melhorar. Então estamos ficando de mãos atadas.
Esta CPI tem a função de tentar esclarecer e fazer com que tudo aconteça
novamente, de outra forma. Aí se não der certo, teremos certeza realmente de que não
dá certo. Ou se der certo, será melhor para a população. Agradeço a presença do
depoente, é bem esclarecedora. Não sabemos se ele tem mais alguma coisa.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Gileno?
O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr. Presidente, obrigado. Dr. Guilherme,
queria fazer uma pergunta. O senhor é um médico jovem. Como se tornou auditor dessa
pesquisa?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Fui indicado pela Dra. Regina.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Quem é a Dra. Regina?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - É uma professora minha. Na minha
história, desde que voltei do meu intercâmbio universitário e científico que fiz, resolvi
dedicar minha carreira, depois de formado, a estudar o câncer. Mas não de uma maneira
convencional, a ter outros olhares. Quando comecei a buscar isso, encontrei a Dra.
Regina no meu caminho. Ela me indicou.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Ela faz parte do?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Ela também é auditora das pesquisas.
Ela conheceu o professor Gilberto por causa de um paciente que tinha conseguido a
fosfo via liminar, e estava tendo resposta surpreendente. Então ela foi conhecer o
professor Gilberto.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Desculpa te interromper Gileno, mas isso
confirma aquilo que eu disse. Manda para fosfo aquele que não tem jeito, enquanto que
o paciente que poderia ser testado e encontrar um resultado positivo acaba não tendo
essa oportunidade. A participação do jovem doutor foi muito esclarecedora. Fala
Gileno.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr. Presidente, essa Dra. Regina foi
convocada?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ela está presente
e já foi convocada. Em fevereiro, se Deus quiser, estaremos aqui no carnaval.
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O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Eu percebo que a Dra. Regina também é uma
pessoa do bem, como o Dr. Guilherme. Ou seja, que buscam algo em favor daqueles
que precisam.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Dr. Guilherme, eu gostaria que o senhor
narrasse o que o senhor verificou na auditoria nesse tempo.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Vou tentar explicar em termos não
muito científicos, o que realmente foi feito. O que estava se buscando nessa pesquisa.
Toda pesquisa quando começa, visa responder uma pergunta. Dentro dos depoimentos
que vi aqui na CPI, foi que a pergunta era se a dose que a população estava usando era
eficaz ou não. Porém, a metodologia desenhada, eles estavam seguindo o que se usa em
muitos lugares do mundo, o objetivo da pesquisa é uma taxa de resposta conhecida
como Recist. E a versão 1.1 desse método de avaliação de resposta tumoral.
Esse é o método de exame de imagem. É um método basicamente tomográfico.
Então o que estava sendo avaliado nessa pesquisa? O paciente chegou com tumor
avançado, preencheu todos os critérios de elegibilidade, fez os exames, começou a
tomar o remédio e depois de 28 dias fazia de novo o exame. Ele via se progredia ou não
através desse exame. Mas o que a população diz não é, “tomei a fosfoetanolamina e
meu exame melhorou”. A população fala, “tomei a fosfoetanolamina e me senti bem. Eu
estava com dor, não estou mais. Eu estava acamado, comecei a andar. Estava fraco,
morrendo, comecei a ter mais força para fazer minhas atividades - escovar os dentes
sozinho. Eu estava perdendo peso, não conseguindo comer, comecei a ganhar peso”.
E essas variáveis, que também podem ser estudadas, não foram estudadas. Foi
estudado apenas esse critério tomográfico. Esse era o objetivo principal da pesquisa.
Outras coisas também tiveram dados coletados, mas esses dados não foram avaliados.
Então de uma maneira geral, logo que chegamos resolvemos insistir nisso e bater nessa
tecla, para que se ampliasse o olhar dentro dessa metodologia. Essa é minha...
O SR. GILENO GOMES - PSL - Na realidade, foram dez tipos de tumores e 21
pessoas para cada tipo, que daria aproximadamente 210 pessoas. Por que não foram
feitos os testes com a quantidade que era prevista?
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O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Porque naquelas doses que estavam
sendo administradas, era improvável que desse algum desfecho, segundo a tomografia.
Nós insistimos em suspender aquilo e fazer uma dose adequada. Redesenhar o estudo de
uma maneira que avaliasse uma dose baseada em ciência. Não deixar nem o que o
professor Gilberto fala, ou que o Paulo Hoff fala. Tem métodos para avaliarmos qual a
melhor dose, existe todo um padrão, uma metodologia científica de uma execução, um
estudo de um novo fármaco. O que martelávamos era que isso fosse feito. Isso é
conhecido como fase um de estudos clínicos de uma nova substância.
O SR. GILENO GOMES - PSL - O senhor falou até agora que em alguns
pacientes que foram feitos os testes, sempre diziam que estavam melhores, que não
estavam andando e de repente melhoraram, conseguiam escovar os dentes sozinhos. A
partir disso, por que não deram continuidade nessas pesquisas para estudar se essa
melhora realmente era da...?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Veja bem, eu não tive acesso aos
pacientes. Só tive acesso a um prontuário, através de um sistema eletrônico chamado
Tasy. Dentro dessas pesquisas das doses, não sei se os pacientes relatavam isso. Isso
que relatei não é referente a essa pesquisa, mas ao clamor que a população dizia. As
pessoas tomam o remédio e relatam isso.
Mas são apenas relatos, não fazem parte da pesquisa. Mas existem variáveis e
metodologias científicas para ter acesso a isso. Tem questionários de qualidade de vida
reconhecidos internacionalmente, que dá para ser aplicado numa pesquisa para avaliar
esses parâmetros que falei. Mas esses questionários, no protocolo desenhado e aprovado
pelo Conep, não estão incluídos.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar o Dr. Guilherme. Por que
o senhor disse que esses protocolos não foram incluídos junto ao Conep, e apresentado
pelo grupo de trabalho do Icesp?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Eu não sei te dizer, é uma coisa que
foi desenhada e já estava aprovada. Todas as reuniões que fazíamos a resposta que nós
tínhamos era de que já estava aprovado e seria assim. Que era todo um trâmite
burocrático mudar.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor não acha que isso
comprometeu a confiabilidade dos testes que foram feitos, não fazer a farmacocinética,
que determinaria a dose correta para o paciente? Na minha concepção, abra aspas, foi
um achismo. Lidar com vidas humanas e recursos públicos fazendo achismo. O número
de pacientes que foram requisitados, a princípio o protocolo dizia 210, e nós tivemos
um terço disso, e provavelmente isso vai comprometer e muito a pesquisa. Você
determina 21, e faz com sete. Você usou praticamente um terço dos pacientes que eram
para ser recrutados.
O estágio avançado dos pacientes, muitos em estados terminais - se não me falha
a memória parece que morreu um paciente com dois dias e nem chegou a tomar a fosfo,
mas foi recrutado - corroborando com um terço, com a dose do achismo, sem
farmacocinética, você não acha que isso comprometeu a pesquisa? Esse protocolo, na
minha concepção, é pífio.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Para mim esse protocolo deixa
muitas questões em aberto, diante de tudo isso que foi desenhado. É impossível afirmar
que ela é ineficaz ou eficaz. Isso ano foi avaliado e não existem dados que sustentem
tirar uma conclusão de eficácia ou ineficácia desse composto. O único dado científico
desses resultados parciais que pode ser afirmado é que nessas doses, dessa maneira que
estava sendo administrada, na corte de colo retal, que foi a única que fechou os 21
pacientes, segundo esse critério tomográfico Recist não teve eficácia. Agora as outras
cortes e coisas acho que nem são passiveis de serem analisadas ainda.
É muito cedo para tirarmos qualquer conclusão científica e com fundamentos se
essa substância tem ou não uma eficácia.
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pelo que estamos vendo aqui, e isso foi
matéria que falamos na primeira reunião nossa com a Bernardete, que fez parte da
auditoria, na nossa concepção esse protocolo parece-me que foi prejudicado. Ele não se
sustenta para tratar de vidas humanas e recursos públicos. Isso é uma conclusão ainda
inicial, mas está parecendo isso. O senhor acredita que os dados apresentados no
relatório de segunda fase possibilitam tirar conclusões científicas sobre o benefício ou
não da fosfoetanolamina, sendo que não fez farmo, a questão de ter um terço de
pacientes?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Não acredito que possibilite.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Na sua concepção, como auditor, o
protocolo foi seguido à risca?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Ele foi suspenso. Diante do que
estava escrito e de tudo que estava acompanhando, foi seguido. Mas ele foi suspenso no
meio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pelo que entendi,
a pergunta é o seguinte. Do início até a suspensão das pesquisas, tudo que foi feito
seguiu o protocolo, as normas de rastreabilidade e controle de qualidade, padrão
Anvisa?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Referente a essas normas de
rastreabilidade, não tive acesso. Eu tentei fazer a visita à farmácia, a Tanice me orientou
para conversar com o professor Roberto Arai, conversei e me pediu para fazer
formalmente, via SES. Fora isso, até a suspensão, foi seguido à risca o protocolo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor acha que os assuntos tratados
nas reuniões de equipe do Icesp, e os auditores... O que o senhor acha de mais relevante
para nos informar, para acrescentar ao nosso relatório? Houve cerceamento? Aquilo que
foi pedido foi atendido ou não foi?
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O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Eu acredito que tudo é importante,
mas acho que tem que destacar a necessidade de continuar e fazer mais estudos. Esses
resultados parciais não sustentam conclusões científicas, nem de sim, nem de não, em
relação a essa substância.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O investigador principal se reunia com
frequência com a equipe de auditores. Você sabe me dizer qual período de reuniões que
existia, da equipe do Icesp com os auditores? E se essas reuniões existiam.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Se eu não me engano houve três ou
quatro reuniões, em que o investigador principal estava presente - o professor Paulo.
Entre eles, não sei como eles se reuniam. Mas nós, entre os auditores, frequentemente
estávamos conversando sobre os estudos. Eu montei uma tabela no Excel para ir
incluindo as variáveis dos pacientes que íamos olhando os prontuários, e
conversávamos sobre isso entre os auditores.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês eram cerceados de falar com
pacientes, ou chegou a ter conhecimento, viu do próprio olho algum paciente no Icesp?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Não vi nenhum paciente, e até onde
sei, eu como auditor, não é da minha atribuição ter contato com paciente. Inclusive em
outros centros que fiz pesquisa não é praxe de auditor ter contato com o paciente,
porque isso pode influenciar no desfecho. É para evitar um viés ou algo que possa
influenciar.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você viu algum frasco de pílula que foi
dado a esses pacientes? Você viu a substância encapsulada?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Não vi nenhuma.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu acho que você já respondeu, mas
gostaria de retomar essa pergunta. Você fez o pedido para ter uma pílula para os
auditores constatarem uma contraprova dessa pílula, junto a laboratórios? Alguns testes
que poderiam ser feitos?
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O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - O que me foi pedido pela Bernardete
era que eu pegasse essa amostra. Conforme eles me passaram a informação, de que
tinha que ser via ofício da Secretaria de Estado de São Paulo, repassei essa informação
para a Bernardete e consequentemente para o professor Gilberto. Desde então não sei
exatamente como se deu esse desfecho do acesso a essas amostras.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor como médico sabe que as
indústrias farmacêuticas fazem muito agrado para médicos, químicos, pessoas
envolvidas em pesquisas. É de seu conhecimento se nesse decorrer alguém do Icesp
recebeu algum benefício, com relação a isso? É praxe na medicina isso, agraciar as
pessoas da área médica?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Isso é comum na medicina, fazer
congressos e ganhar presentes. Nos Estados Unidos inclusive, a única coisa que eles
pedem é para declarar como conflito de interesse. Mas eu não tenho as informações para
te dizer se isso influenciou ou não nessa pesquisa da fosfoetanolamina. Não sei te dizer
se os pesquisadores receberam ou não, algo da indústria.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor teria mais considerações a
fazer para algo que possa somar com nosso relatório final para março ou abril? O senhor
gostaria de dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. Depois tem mais os outros pares
para questioná-lo.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Primeiro parabenizar a CPI, porque
se nós aqui estamos lidando com seres humanos, se todo mundo tem a intenção de um
bem-estar social, se é realmente a sociedade que estamos preocupados - inclusive os
valores da ciência e das atividades científicas são voltados para a sociedade. Nós
fazemos ciência não para produzir conhecimento, publicar artigo e para os
pesquisadores competirem entre eles para ver quem publica mais. Nós fazemos ciência
para o conhecimento produzido ser aplicado na sociedade. Temos que reverter isso para
o bom da população.
Se o bem da população é a questão que está em jogo, acho que não tem por que
haver desavenças e desentendimentos entre tantas pessoas que estão fazendo a CPI,
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quanto os cientistas e a comunidade médica. Se é esse o bem comum, acho que é
totalmente possível acharmos um meio termo e um caminho harmônico para fazermos
isso acontecer, e realmente trazer respostas para a população. Isso é muito importante.
Todos os estudos pré-clínicos têm uma metodologia científica, e também têm muita
relevância.
Dos estudos pré-clínicos, principalmente do laboratório do professor Durvanei,
que foram feitos com uma metodologia aceita mundialmente e publicada em revistas
internacionais e reconhecida mundialmente na comunidade científica, tenho certeza que
essa substância tem um potencial. E existe espaço dentro das terapias de câncer para ela.
Cabe a nós, frente a essa tecnologia brasileira, uma tecnologia que o próprio Icesp está
tendo dificuldade de estudar, teve que recorrer a universidades de fora e instituições
internacionais para auxiliar e adquirir conhecimento para fazer os testes de
farmacocinética. Isso mostra que é uma substância que realmente tem uma tecnologia
nossa, do Brasil.
Estamos de frente a uma grande tecnologia, com grande potencial não só para nós,
mas para toda a humanidade. Acho que estamos apenas começando os estudos dela.
Tem muito estudo pré-clínico já mostrando muita coisa boa. Eu acho que é um grande
desafio para nós, como cientistas brasileiros, para unir forças e entender essa substância.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Dr. Guilherme, na sua concepção, o
senhor acha que o Icesp não estava tão preparado, aja vista que ele está recorrendo a
universidades fora do Brasil, não tinha muito conhecimento nessa área? O senhor acha
que ele estava preparado para fazer essa pesquisa, e deixar tão falho e pífio o protocolo?
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Comparando com instituições de
nome que também já fiz pesquisas lá fora, o Icesp não perde em nada. É um grande
centro de estudos, com muitas tecnologias, com protocolos implementados, prontuário
eletrônico, ótimos profissionais. É uma instituição de ponta. Talvez nem o Icesp e nem
outra instituição aqui no Brasil, hospital, tenha essa tecnologia de estudar
farmacocinética da fosfo. Os relatórios pré-clínicos do MCTI - Ministério da Ciência e
Tecnologia também mostraram alguns resultados interessantes, dentre eles que a
fosfoetanolamina é um composto zwiteriônico - ela pode se comportar de mais de uma
maneira. Ela pode se comportar como ácido ou base. Ela pode tanto doar carga, como
receber carga.
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Isso mostra a complexidade dessa substância, e de que talvez nosso pensamento
linear, essa metodologia nossa tenha que ser mudada para realmente entendermos a
substância. Mas não acho que seja falha exclusivamente do Icesp em estar despreparado
e reconhecer isso. É mais um desafio para a ciência mesmo.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, gostaria só de fazer uma
justificativa. Não existe nada de cunho pessoal contra nenhuma testemunha que está
aqui depondo. O que existe é que vamos apurar com responsabilidade, imparcialidade e
transparência, porque se trata de vidas humanas e recursos públicos. E se lá no final
chegarmos numa apuração e tiver responsável por isso, essas pessoas serão indiciadas e
vão responder criminalmente. Muito obrigado, presidente.
Parabenizo o Rafael Silva pela propositura desta CPI, os pares que aqui estão, e o
senhor que está conduzindo muito bem a Presidência desta CPI.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço a
presença do Dr. Guilherme Ayres Rossini.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Brilhante o jovem Dr. Guilherme.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você tem a vida e
um futuro todo pela frente. Nós achamos que a ciência é a busca de resultados e
respostas às inquisições humanas. A maior inquisição que trago aqui é que a imprensa
tem divulgado que nos próximos 30 anos um terço da população mundial, de alguma
forma, terá contraído algum tipo de câncer. Então ficamos extremamente preocupados
com esse futuro. Eu espero não estar mais aqui daqui 30 anos, mas pelo menos tenho
obrigação de pesquisas o máximo possível.
As formas previstas que já sabemos, você tem hoje alimentação contaminada por
agrotóxico, tem a influência de raios solares e cósmicos que provocam radiação de
alguma forma, temos o nosso estilo de vida, que hoje é extremamente estressante e
reduz o sistema imunológico, e temos a herança genética, que se prova. Veja que tudo
isso é complexo, as causas e mais ainda a nossa busca.
Nosso espírito é buscar alternativas como a fosfoetanolamina, que possam ser
utilizadas com baixo custo. Esse é nosso propósito aqui. E incentivar a juventude, como
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você, a continuar no seu trabalho e pesquisa. Algum dia vamos chegar a resultados.
Obrigado.
O SR. GUILHERME AYRES ROSSINI - Se Deus quiser.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então agradeço a
sua presença. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a nossa sessão. Um
aviso, nós entraremos em recesso parlamentar agora no Natal, ano novo e janeiro, então
nossa próxima reunião fica convocada para o dia sete de fevereiro, quarta-feira.

CPI - FOSFOETANOLAMINA
07.02.2018

1

AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Boa tarde a todos.
Agradecemos a presença de todos. Enquanto ainda não temos o quórum ordinário,
gostaríamos de convidar o Dr. Sérgio Daniel Simon, para que viesse fazer parte da
Mesa.
O Dr. Sérgio tem graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo em
1973; internato em Medicina Interna no Mount Sinai Medical Center, em Miami;
fellowhip em Hematologia na Rutgers University, em New Brunswick; e fellowship em
Oncologia Clínica no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em New York. Tem
doutorado em Medicina pela Universidade de São Paulo. É autor de várias publicações,
e atualmente dirige a Sociedade Brasileira de Oncologia.
O convidamos para que nos desse uma explicação sobre a metodologia nos
roteiros de pesquisa clínica aprovados tanto pelo CEMP, quanto pela Anvisa. Obrigado
pela presença.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, nobre
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Quero cumprimentar o Dr. Sérgio,
que se dispôs a estar aqui na data de hoje. E fazer uma referência ao falecimento da
Bernardete, uma mulher de fibra e combatente, que colaborou muito com o andamento
desse nosso processo. Um baluarte dessa causa. Que se registre em Ata. Muito
obrigado.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Inicialmente queria agradecer o convite
para estar aqui, e espero ser útil para esta CPI, e para esclarecer eventuais dúvidas. O
que eu propus ao deputado Massafera quando estive aqui há um mês e meio foi fazer
um pequeno apanhado sobre como é feita a pesquisa clínica no Brasil e no mundo,
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dentro dos passos que a lei requer até que se chegue à aprovação de uma droga pela
Anvisa, e a comercialização da mesma. Não queria dar aula para vocês, só falar e ficar
aberto a ser interrompido a qualquer minuto para eventuais dúvidas que possam
aparecer.
Primeiro slide. Uma coisa importante da pesquisa clínica é que ela tem primeiro
um compromisso de ética importante, que foi estabelecido em duas convenções após a
Segunda Guerra, porque ficou claro durante esse período que a pesquisa clínica em
seres humanos sem consentimento destes, é totalmente antiética. E queria falar também
um pouquinho sobre as fases para aprovação das drogas. O próximo slide, por favor.
Lembrar que esse tribunal americano em 48 acusou os médicos alemães de realizar
experiências em vivos, coisa totalmente desconhecida até então. Evidentemente que os
sujeitos dessas experiências foram levados até a morte, porque eram experiências sem
na verdade muita base científica e consentimento dos participantes.
O primeiro Código de Ética foi de Nuremberg, em 48, no pós-guerra. Foi a
primeira vez que se falou em proteção ao sujeito de pesquisa. Isso aplicado a medicina,
proteção ao paciente que se sujeita a uma pesquisa e que empresta seu corpo para que a
sociedade pesquise nele novas drogas. Então ele tem que ter um consentimento
informado, um documento bem delimitado, inclusive pela lei brasileira, que deve
assinar na presença de duas testemunhas e do médico que vai aplicar a pesquisa. Ele tem
que saber qual o possível benefício que ele pode ter desse estudo, os riscos que vai
correr. Tem que saber que é totalmente voluntário. Ele tem o direito de sair do estudo na
hora que quiser, antes de receber o remédio inclusive, no meio ou fim do estudo.
E ele não pode ser recompensado financeiramente por participação em estudo,
porque isso evidentemente faria com que pessoas se tornassem pacientes profissionais
digamos, ganhando a vida às custas de pesquisas clínicas. Isso não é ético, até porque
essas pessoas esconderiam informações importantes para continuar no estudo
recebendo. A única coisa que o paciente pode receber de um estudo são custos de
eventual deslocamento até o hospital, uma refeição para o dia que ele está participando
do estudo. Frequentemente fazemos isso no Hospital das Clínicas, pagamos condução
do paciente e um almoço naquele dia que ele gasta no estudo. Mas não há benefício
direto e financeiro para o paciente.
Hoje seguimos uma declaração mundial mais moderna, de Helsinque, que se
baseia nos mesmos princípios de voluntariedade e de conhecimento por parte do
paciente de possíveis benefícios e efeitos colaterais que ele possa ter. A possibilidade
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dele ser retirado do estudo a qualquer tempo, e da obrigatoriedade da pesquisa clínica
ser feita por pessoas treinadas para isso. Inclusive no Brasil é obrigatório que quem
trabalha em pesquisa clínica tenha o treino em boas práticas de pesquisa clínica para que
ela seja aprovada pela Anvisa.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Queria questionar o Dr. Sérgio no
andamento, porque de repente perdemos alguma coisa. Não tem problema? Poderia
voltar o slide? Isso. A pesquisa em humanos deve ser feita em laboratório e/ou animais.
Isso é via de regra, antes de testar em ser humano?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Vou chegar lá, o próximo slide fala sobre
isso. Então, como é feita a pesquisa no Brasil. Desde 1996 ela é regida pela resolução
do Conselho Nacional de Saúde, e tem um fluxo de aprovação em termos de ética.
Primeiro ela passa no Conselho de Ética em Pesquisa - CEP da instituição onde será
feita a pesquisa. Por exemplo, no hospital onde trabalho, o Albert Einstein, nós temos
reunião do CEP a cada 15 dias e eles reveem os protocolos. O CEP é formado não por
médicos, alguns médicos, mas representantes da sociedade; tem advogados, pacientes,
padres. Elas são orientadas e treinadas para ler um protocolo e saber se ele está nos
conformes da ética, segundo a Declaração de Helsinque.
Uma vez aprovado no CEP local ele vai para o Conep - Comitê Nacional de Ética
em Pesquisa, que é ligado ao Ministério da Saúde em Brasília. Ele revê o protocolo.
Uma vez que esse protocolo é aprovado pelo Conep, vai para a Anvisa, que revisa todo
o protocolo para ver se o resultado interessa a ela. Porque a Anvisa pode chegar e falar,
“mesmo esse resultado sendo positivo, eu não posso aprovar essa droga para entrar no
mercado por tais e tais motivos”. Aí volta o protocolo para o começo para que seja
redesenhado de acordo com o parecer da Anvisa.
A Anvisa era um órgão muito moroso e pouco prático, mas recentemente se
atualizou e modernizou muito nos últimos cinco anos. Inclusive treinaram 300 técnicos
em agências no exterior, de primeiro mundo. E eles voltaram a Anvisa cerca de dois
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anos atrás e estão fazendo um trabalho muito bom. De qualquer maneira, como temos
que migrar pelo CEP, Conep e Anvisa, o tempo de aprovação no Brasil é muito grande.
Em média de oito a dez meses, frequentemente chegando a mais de um ano, fazendo
com que o país fique de fora da maioria dos estudos internacionais. Enquanto estamos
tentando aprovar o estudo no Brasil, ele está correndo fora. Esse mês mesmo tivemos
dois estudos cancelados, porque quando foi aprovado e nós entramos no estudo, ele
terminou em outros países da Europa, principalmente.
No final do ano passado, em dezembro, estive em Israel e vi que um estudo para
uma droga nova em câncer de ovário foi aprovado em um dia. Nós demoramos de dez
meses a um ano, às vezes mais, um ano e meio e o protocolo não foi aprovado. Isso é
um grande problema. Estamos tentando no Senado em Brasília, através do trabalho da
senadora Ana Amélia, mudar a lei que rege esse fluxo de aprovação de um protocolo em
pesquisa clínica.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Dr. Sérgio, sem o aval da Anvisa não
se pode fazer pesquisa, somente com aprovação do Conep, concorda?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Correto. Então como fazemos as várias
fases? Vou falar uma por uma para entendermos como uma droga sai da raiz de uma
planta, de onde frequentemente vem as drogas anticâncer, e chega na farmácia do
hospital. Tem um processo muito longo e detalhado, bem definido, para que a Anvisa
consiga aprovar isso. Primeiro tem uma fase de descoberta com os estudos de pesquisa
básica e pré-clínicos, em que são feitos estudos em tecido de laboratório e em pequenos
animais. Crescendo o tamanho dos animais até chegar nos primatas.
Estudo pré-clínico são modelos teóricos. Nós testamos drogas da natureza ou feita
por químicos e temos um modelo teórico. Por que essa droga deve funcionar contra o
câncer? Digamos que é uma droga tóxica para o DNA de uma célula de câncer. Então
isso vai para experimentação em cultura de células, que não são organismos vivos do
ponto de vista de animais, são células vivas, e pequenos animais, como falei para vocês.
E aí vamos estudar muita coisa nos pequenos animais. Quando terminamos o estudo
pré-clínico, sabemos o modo de ação da droga, se realmente era aquilo que
imaginávamos, como ela se distribui e é metabolizada pelo organismo, como ela é
absorvida, para que órgão ela se dirige, se ela é ligada a gordura, proteínas do sangue, se
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ela sai da urina, pela respiração, pelo fígado, pelas fezes do animal. Tudo isso é
conhecido.
Também notamos no animal toda a toxidade que aquela droga pode causar. Então
vemos alterações do sangue do animal para ver se algum órgão dele foi atingido, o
fígado por exemplo. Será que a droga causa uma hepatite? Será que essa droga causa
descalcificação do osso do animal? Queda do pelo do animal? Tudo isso é anotado de
maneira muito criteriosa. E nós chegamos a esse DL50 que vocês estão vendo, que é a
dose letal de 50% dos animais. Qual é a dose, aumentando gradativamente a dose dos
animais, que mata 50% deles? Em geral testamos em grupos de dez ratinhos, por
exemplo, até que chega numa dose que daqueles dez, cinco morrem. Então aquela é a
dose proibida. Não podemos atingir seres humanos com essa dose. Mas ela já dá uma
ideia de qual faixa de dose vamos trabalhar.
Munidos desses dados de estudos pré-clínicos, onde inclusive já vimos um
pouquinho de ação antitumoral, e acho que muito do estudo da fosfoetanolamina é um
estudo pré-clínico em animal, onde se demonstrou alguma atividade antitumoral,
passamos para o estudo clínico. Começamos com o estudo de fase um. Eu acho, pelo
que tenho escutado do desenvolvimento da fosfoetanolamina, que o estudo de fase um é
o elo que está faltando no conhecimento completo e científico da fosfoetanolamina. O
que o estudo de fase um faz? Ele é o primeiro estudo em seres humanos, que busca a
dose de toxicidade.
Quem participa de um estudo de fase um? Em geral são pacientes que têm câncer
avançado e que já foram tratados com várias drogas, e não temos mais drogas eficazes e
conhecidas para oferecer. São pacientes sem perspectiva de tratamento benéfico.
Pacientes que de certa maneira altruísta se oferecem para um estudo, e sabem que a
chance de ter um benefício é pequena. Às vezes em fase um já notamos benefícios para
o paciente, mas é um pouco raro nessa fase. O que queremos é determinar a dose segura
para seres humanos. Não vamos prestar muita atenção na atividade antitumoral, mas ver
quanta dose vai ter algum efeito benéfico para o paciente, quanta dose vai chegar a
aparecer no sangue do paciente com uma concentração boa para reproduzir o que vimos
no estudo pré-clínico. E claro que também vamos observar efeitos adversos.
Incluímos estudos de farmacocinética e farmacodinâmica. O que são esses
estudos? A farmacocinética estuda tudo que o corpo faz com a droga. Se ela é inativada
no ácido clorídrico do estômago, se cai num PH ácido do estômago e é inativada, a
farmacocinética vai nos mostrar isso. Se ela é absorvida no intestino delgado e grosso,
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na mucosa bucal às vezes, isso aparece na farmacocinética. Qual o destino da droga
dentro do corpo? Para qual órgão ela se dirige? Ela vai para dentro do tumor, do fígado,
do tecido gorduroso do paciente, para o pulmão? Tudo isso é farmacocinética.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Dr. Sérgio, o senhor acha
indispensável fazer farmacocinética para testar uma droga no ser humano?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Sim, acho indispensável.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor por acaso faria achismo com
o ser humano no caso específico da fosfoetanolamina, sem fazer farmacocinética,
chutando? “Acho que vou dar duas, três, 500 ml, 1000 ml, três por dia, cinco”. Porque
eu acho que a farmacocinética, me desculpe, sou engenheiro, e não médico, mas ela vai
dosar o quanto a corrente sanguínea está recebendo aquele remédio num certo tempo
para que haja recomposição. Seria mais ou menos isso?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Totalmente, e como essa droga é
metabolizada pelo organismo, como é expelida por ele e quanto tempo fica no
organismo. Como o senhor sabe, às vezes a droga se gruda nas proteínas do sangue e
fica circulando durante muito tempo. Existem remédios que o senhor recebe a cada 20
dias uma dose.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Entendi. O senhor acha fundamental
então.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - E remédios que o senhor recebe a cada duas
horas, porque desaparece rápido do sangue. Para manter um nível é preciso repetir isso
rapidamente. Vamos continuar. Esse estudo de farmacocinética é muito importante para
planejarmos inclusive como será usada a droga. Os participantes começam com uma
dose baixa no estudo de fase um, porque nunca testamos em ser humano. Essa dose em
geral é 10% de uma dose segura em duas espécies animais. Como vocês viram, a
(ininteligível) animal determinou a DL50, dose letal de 50% nos animais, e vamos
começar com 10% dessa dose.
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Em geral usamos quatro pacientes num grupo inicial para aquela dose muito
baixinha. Não aconteceu nada com os pacientes em termos de toxicidade, os próximos
quatro vão receber uma dose que normalmente é o dobro. Essa dose será aumentada em
cada grupo de quatro. Se dois dos quatro tiverem efeito colateral importante, paramos
por aí e chamamos isso de dose segura, MTD - Dose Máxima Tolerada, em inglês. A
partir desse estudo de fase um, que determinamos a dose máxima tolerada, se determina
qual vai ser a dose para a fase dois. No estudo de fase um normalmente não se tem o
dado de eficácia da droga. Eu tenho dado de qual a dose segura para usar na fase dois.
A fase dois já é um estudo diferente. O que foi apresentado em nosso congresso
da fosfoetanolamina foi o de fase dois. Do ponto de vista de forma nos pareceu muito
bem feito. Então o que o estudo de fase dois avalia? A eficácia da droga. Será que ela
funciona mesmo para uma doença? Eu já sei a dose da fase um, já tenho dados préclínicos de uma possível atividade, e quero ver se em seres humanos reproduzimos essa
atividade. Pegamos uma doença específica, como por exemplo câncer de mama. Essa
droga aparece em animais pré-clínicos que funciona para modelos de câncer de mama.
Vamos usar mulheres com câncer de mama metastático.
Descrevemos as características das mulheres que vão participar do estudo. Tem
que ter tal idade, coração bom, sangue normal, não pode ter recebido tais e tais remédios
antes. E determinamos os critérios que chamamos de elegibilidade para entrar no
protocolo. Usamos a dose que foi determinada no estudo de fase um. No fim desse
estudo vou saber quantos por cento daquelas mulheres com câncer de mama
responderam à droga do estudo. No caso da fosfoetanolamina foram estudados dez
tumores diferentes em grupos, que deveriam ser de 20 pacientes cada um. Sabemos que
se a droga age em menos de 20% dos pacientes, provavelmente não tem ação
antitumoral definida ou importante o suficiente para passar para o estudo de fase três, o
definitivo de aprovação da droga.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Dr. Sérgio, o senhor acha que a
quantidade de pacientes por tipo de tumor, um exemplo, câncer de mama. Qual a
confiabilidade que daria um resultado numa pesquisa, o número de pacientes? Porque
de repente um exemplo, o senhor acabou de falar de 20 por tumores. Mas se eu fizer
com quatro, cinco, o senhor acha que se torna inconfiável a pesquisa?
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O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Cinco pacientes é inconfiável. Sabemos que
se chegar a 14 pacientes e nenhum deles responder, é porque a droga tem muito pouca
chance de atividade.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O número ideal?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - 14 pacientes. Normalmente se testa em 20 e
se espera que dois dos 20 tenham respondido, para ampliar a amostra. E me parece que
o desenho da fosfo seguia esse modelo. Se dois pacientes te respondessem, o estudo era
ampliado para 40. Se cinco em 40 respondessem, era ampliado para cem pacientes. É
um modelo bastante razoável, e parece que foi seguido. Eu não participei do estudo e
não tenho os dados comigo para apresentar para os senhores.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PDSB - Só uma dúvida.
Isso que o senhor falou se trataria apenas para um tipo de tumor? Vamos dizer,
estudando tumor de mama, nessa proporção.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Isso. Pelo que me lembro da apresentação
em nosso congresso em outubro, eram dez tipos diferentes; câncer gástrico, de mama,
melanoma, cabeça e pescoço, etecetera.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Isso mesmo.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - E no fim do estudo de fase dois, o que
sabemos? Que para uma determinada doença a droga mostrou atividade promissora, de
pelo menos 20% de respostas pelos pacientes. Essa resposta é medida de uma maneira
muito bem regrada, existem padrões internacionais de resposta de tumor, chamado
RECIST. É a metodologia com que os médicos medem a diminuição das massas
tumorais dos pacientes. E no estudo da fosfoetanolamina foi usado o sistema RECIST
para medir a resposta dos pacientes.
O que pode acontecer com o paciente em fase dois? O tumor crescer, mostrando
que a droga não tem atividade, o tumor ficar estável, ou diminuir. Se ele diminuir
menos de 20 a 30% consideramos a doença estável. Precisamos de uma diminuição de
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mais de 30% para dizer que houve uma resposta parcial e objetiva naquele caso. Isso é
um critério internacional estabelecido, e que se segue em todos os estudos aprovados
pela Anvisa. Uma vez que o estudo de fase dois foi aprovado vamos para a fase três.
Tenho agora uma dose que já conheço e uma doença da qual sei que a droga tem pelo
menos 20% de atividade. Esse estudo de fase três é o de fase grande, para usar a nova
droga substituindo o tratamento anterior padrão. Digamos em câncer de mama, para
uma mulher nessa situação o tratamento padrão é X. Será que a nova droga que foi tão
bem na fase dois, vai ser melhor do que X?
É um estudo randomizado, quer dizer que a paciente é sorteada para entrar num
grupo ou no outro. É um sorteio totalmente aleatório, nem a paciente e nem o médico
escolhem. Ele pode ser feito desde um saquinho que a paciente pega um papelzinho e
está escrito se ela vai para o tratamento X ou Y, ou feito por computador como é feito
modernamente. E em geral esse estudo é chamado de duplo cego. Nem o paciente e nem
o médico que está tratando sabem qual é a droga que está sendo usada. Não tem nome.
A paciente vai receber um vidrinho com comprimidos, e a do outro grupo vai receber o
mesmo vidrinho com placebo com a mesma cara, cor e tamanho, tudo igual.
Esses estudos em geral são multicêntricos, feitos em diversas instituições ao
mesmo tempo, frequentemente em vários países no mundo inteiro, porque é um número
muito grande de pacientes. Um centro único não consegue tantos pacientes. É um
estudo caríssimo; tem estudo de fase três que chega a um bilhão de dólares para a
indústria, quando são drogas caras e você precisa de mil pacientes. Como falei para
vocês, o estudo de fase três, testa a nova droga contra o melhor tratamento padrão para
aquela doença.
Então para a fosfoetanolamina o ideal seria termos estudo de fase um, com
conhecimento total da absorção da droga, do metabolismo da droga e da dose necessária
para que atinja níveis bons no sangue do paciente. Depois um estudo de fase dois como
o que foi apresentado, em que se testa a atividade contra determinados tipos de câncer.
E depois o estudo de fase três para ver se realmente a droga é melhor do que a medicina
tem para oferecer. Esse é um desenho básico. Naquele primeiro quadrado azul são as
pacientes, que são randomizadas e sorteadas para tratar em dois grupos - um é o
tratamento padrão, o verde, ou cai no grupo da droga experimental que se mostrou
promissora na fase dois.
O que nós vamos ver aí? Eficácia, qual dos dois grupos teve melhor resposta,
viveu mais tempo, em qual grupo o tumor respondeu melhor. Nós vamos avaliar a
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qualidade de vida dos pacientes, qual grupo o tumor respondeu melhor. Vamos avaliar
em qual grupo os pacientes tiveram menos sintomas do câncer, viveram mais tempo. E
eles determinam a nova conduta. Então vários estudos de fase três, ontem mesmo, por
exemplo, a Anvisa aprovou uma nova droga para tratar câncer de mama metastático,
porque dobrou o tempo de sobrevida das mulheres que receberam essa droga contra o
melhor tratamento padrão que nós tínhamos até sexta-feira passada. Essa é a nova
conduta em câncer de mama.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A pesquisa é brasileira?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Não, é pesquisa internacional. Infelizmente
o Brasil está muito atrás nessas pesquisas, pelas dificuldades de aprovação, pelo tempo
na Anvisa. O Brasil participou com 5% dos pacientes nesse estudo, somente. E baseado
nisso os laboratórios registram junto a Anvisa essas novas drogas. Uma vez aprovada
pela Anvisa, a droga, dentro de três a quatro meses, depois de precificada por uma
câmara de preços do Ministério em Brasília, é comercializada e distribuída para os
pacientes. Essa droga foi aprovada antes de ontem e deve entrar no mercado dia
primeiro de junho, já com preço conhecido.
Depois tem um último estudo, mas aí a droga já está no mercado, que é o estudo
de fase quatro. Porque no estudo de fase três os pacientes que entram são muito
controlados; não pode entrar velhinho, diabético, cardíaco. E quando vamos usar essas
drogas em nossos pacientes no consultório, eles são velhinhos, cardíacos, diabéticos,
têm outros problemas clínicos. E podem surgir problemas e complicações que nós não
vimos no estudo de fase três. Então temos a farmacovigilância, que usamos para
reportar efeitos colaterais desconhecidos em pacientes que estão em tratamento depois
da droga já comercializada.
E algumas drogas que saíram do mercado depois são recolhidas. A mais famosa é
a talidomida. Não sei se vocês lembram, uma droga que foi comercializada como um
sonífero para mulheres grávidas. Não se viu durante aquele estudo de fase três que as
mulheres tinham bebês com má formação. Se distribuiu a droga e foi uma catástrofe,
uma geração inteira de crianças com má formação. Recentemente, no Brasil, o antiinflamatório Vioxx foi retirado do mercado, porque se notou que quando se passou para
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uso clínico na comunidade, houve um excesso de infarto do miocárdio de eventos
cardíacos. Isso foi reportado para a Anvisa, que recolheu e tirou licença dessa droga.
Então basicamente o que eu queria dizer para vocês é que esse processo de
aprovação de uma droga é muito regrado e regido por leis brasileiras que devem ser
seguidas. Apenas após passar por todas essas fases do estudo clínico é que somos
autorizados legalmente a registrar uma droga na Anvisa, e distribuir para os pacientes.
Eu entendo que a fosfoetanolamina, desde sua origem, não passou por esses estudos
clínicos em seres humanos, mas estudos pré-clínicos. O estudo de fase dois, segundo
entendi, foi direto para a fase dois pela rapidez de não se fazer a fase um, e por se
aceitar o grupo original regido pelo Dr. Gilberto Chierice, informou os médicos do
Icesp sobre qual era a dose usada pelos pacientes, e essa dose foi então adotada pelo
grupo do Icesp e usada em sua pesquisa clínica. Me parece que de mútuo acordo entre
ambas as partes.
Seria interessante, a meu ver, um estudo de fase um completo para se conhecer se
realmente a droga é absorvida. Não temos certeza de que dada por via oral ela é
absorvida. Eu nunca vi um estudo mostrando absorção da droga, qual é o nível dela no
sangue, quanto tempo dura, qual o melhor esquema de administração. De repente ela
tem que ser dada de duas em duas horas, ou pode ser dada uma vez por semana. Nós
não temos essa informação clínica, que para nós é muito importante.
Eu acho que depois de modificado e aumentado o conhecimento dos estudos de
farmacocinética e farmacodinâmica da droga, é que nós estaríamos realmente armados
para fazer um outro estudo de fase dois, com dose diferente, mas aí com um
embasamento científico mais sólido do que foi feito nesse estudo atual. Que com a
informação que existia, me parece um estudo muito bem feito. Lembrar os senhores que
o Icesp é um centro de excelência reconhecido internacionalmente com grandes
profissionais de confiança. Eu não trabalho lá, mas conheço vários profissionais, e
alguns foram inclusive meus residentes.
Conheço bem o Dr. Paulo Hoff, que durante algum tempo trabalhou conosco no
Einstein. E posso dizer que dentro do que foi proposto, o estudo foi bem feito. Agora
não sei lhe dizer se o que foi proposto é o ideal em termos de desenvolvimento da
droga.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria agradecer
muito pela sua colaboração, trazendo para nós o seu conhecimento e experiência na
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área. Apenas fiquei com uma dúvida, quando o senhor fala na fase um. Quer dizer, na
sua opinião não se deveria ter iniciado a fase dois sem ter consolidado a fase um?
O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Pelo que foi acordado e apresentado em
nosso congresso, havia um grupo interministerial encarregado de fazer a fase um, que se
não me engano seria centrada na Universidade do Ceará, em Fortaleza, um centro que
faz estudos de fase um no Brasil. Por algum motivo eu acho que até hoje esse estudo
não foi iniciado. Não sei, não acompanhei.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Está sendo feito agora, nesse mês.
O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Vai ser iniciado agora né?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Na federal do Ceará.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Isso. Aqui houve uma inversão de ordem do
desenvolvimento. Foi feito uma fase dois, e agora será feito uma fase um. Normalmente
é o contrário, a fase um dá as premissas básicas e científicas para fazer a fase dois.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - É o conhecimento para a fase dois, o
que seria o correto.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Exatamente. E aí a fase dois foi acordada
com o grupo original que trabalhou com a fosfoetanolamina uma dose de 1500
miligramas por dia, durante 21 dias, e depois diminui para mil miligramas, que parece
ser a dose recomendada pelo Dr. Gilberto. Tenho pacientes que tomaram a
fosfoetanolamina por conta própria, mas não acompanho a dose e não sei falar muito
sobre a droga. Parece que é isso que era usado pelo grupo da USP que distribuía a
fosfoetanolamina.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Só a título de curiosidade, esses
pacientes que o senhor tem que usaram a fosfoetanolamina, você viu progressão neles
de alguma forma? Dor, alguma coisa?
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O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Efeito colateral acho que não vi nenhum.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E melhora?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - É muito difícil, porque os pacientes estão
em tratamento conosco. É difícil. Por exemplo, tem um paciente que tomou a
fosfoetanolamina com câncer de próstata, mas ele começou junto fazendo a
hormonioterapia, e a queda do PSA dele foi brutal. Mas isso nós vemos sem a
fosfoetanolamina também. Era o resultado esperado. Então não posso dizer que foi
devido a isso. A mesma coisa num paciente que eu tenho que falou para a Veja, também
com câncer de próstata, que foi tratar com o João de Deus e melhorou muito. O que ele
não contou foi que também estava fazendo tratamento padrão junto. Então o crédito
ficou para o João de Deus e eu não levei nenhum. Mas não faz mal, não busco crédito.
Mas às vezes temos que procurar a história completa.
Eu acho interessante a fosfoetanolamina ser estudada de maneira talvez mais
completa para de uma vez por todas se responder à questão de se ela tem ou não tem
atividade antitumoral. Sem evidência comprovada, registrada e documentada fica difícil
a Anvisa aprovar qualquer coisa. Ela não vai aprovar isso. Só relatos de boca, casos que
não foram apresentados à equipe médica qualificada fica difícil. Seria exigir demais da
Anvisa, ela não pode legalmente fazer isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Em 1994 o
Instituto de Química da USP de São Carlos fez um convênio através da USP com o
Hospital do Câncer de Jaú.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Um excelente hospital.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E lá em Jaú eles
começaram a pesquisa com a droga, e fizeram seguindo o protocolo da época, que era
do Ministério da Saúde. Ainda não havia Anvisa. Pelos relatórios que nós temos, eles
cumpriram a fase de pesquisa em animais e a fase um, que seria dos efeitos colaterais. E
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a partir daí eles pararam, os testes não foram mais para a frente. É a informação que nós
temos.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - E o senhor sabe se esses dados foram
publicados em revista médica? Porque não conheço.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não sou do ramo,
mas o que sei é isso. Nós temos relatório até essa fase e depois pararam, não fizeram
mais. E o Instituto de Química continuou fazendo a síntese da fosfoetanolamina e ia
doando para as pessoas que pedissem por indicação até de médicos de Jaú. Como tudo,
alguns apresentavam positivos, outros não. E mais recentemente nós tivemos uma
demanda muito grande de gente solicitando ao Instituto de Química de São Carlos pelo
fornecimento da droga, que não estava oficializada. Não havia capacidade nem de
produção industrial, porque fazer 200 pílulas por dia é uma coisa, fazer duas mil seria
outra.
E com medidas judiciais requeridas, o Instituto de Química ficou travado, porque
não podia atender. Então conseguiram parar. E nessa pressão social nós pedimos ao
governador que mandasse a Secretaria da Saúde, através do Icesp, e mandou fazer a
pesquisa. É uma das razões que eu acredito até para ganhar tempo, eles não fizeram
nada em relação a fase um, e já passaram para a fase dois. Mais interessante de tudo é
que havia essa necessidade de início de 1500 miligramas, divididas em três pílulas de
500 miligramas por dia. A orientação é que elas seriam espaçadas, mas foram dadas ao
mesmo tempo.
Além disso, nós temos aqui um documento muito interessante. Suspenderam a
pesquisa em 31 de março dizendo que não havia eficácia, e ao mesmo tempo temos aqui
um documento que consta a informação de que a ingestão das pílulas se dará através de
três cápsulas de 500 miligramas, três vezes ao dia. Contudo, essa informação é distinta
da versão aprovada pelo Conep, que refere a ingestão de três cápsulas uma vez ao dia.
Quando na verdade seriam três cápsulas, três vezes ao dia. Esse é um documento muito
interessante.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Eu acho que esse dado é um pouco
empírico, porque o estudo de fase um não está aí para mostrar qual é a melhor maneira.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas havia no
protocolo da pesquisa que seriam feitos testes farmacocinéticos exatamente para se
determinar a dosagem correta, coisa que não foi feito. Então é correto nós afirmarmos
que como não foi feita a fase um e já entrou na fase dois sem testes de farmacocinética,
o resultado pode ser discutível?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Eventualmente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E mais ainda, a
experiência mostra que a fosfoetanolamina sintética é fabricada no nosso organismo e
atua no sistema imunológico. Quem combate a célula doente é a célula boa. E nós pela
vida moderna, pela alimentação, nosso sistema imunológico fica abalado. Também
quem faz a radioterapia ou quimioterapia afeta o sistema imunológico, e também o
intestino, que reduz a absorção de qualquer tipo de medicamento.
Então um paciente que nós chamaríamos de terminal, compassível, que foi usado
no teste, na hora que ele absorveu, pode ser que o organismo dele eliminou direto sem
absorver nada. E ao mesmo tempo a dosagem não sendo muito intensa, o organismo
elimina. Estamos discutindo...

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - O que o senhor está discutindo a falta de
dados da farmacocinética. Absorção, distribuição e duração da droga no organismo. Eu
acho que esses dados não existem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E é uma coisa que
julgamos importante.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Esse estudo ainda pode ser feito em pessoas
normais, sem câncer. Porque aparentemente a fosfoetanolamina é vendida em lojas de
suplementos elementares, com baixíssimos efeitos colaterais. Acho que até em
voluntários sem câncer pode ser feito o estudo de farmacocinética.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E só um detalhe
de um leigo engenheiro civil, que na minha época estudava química e biologia. Então no
fim nós viramos um pouco de médicos ao longo dos anos, como médicos viram
engenheiros, e engenheiros viram advogados. Mas a essência do trabalho da
fosfoetanolamina sintética, a que o organismo absorve...
Dizemos que carvão é carbono puro que passou por algumas temperaturas e ficou
lamelar. Mas é carbono, tem poder energético e combustível. E o diamante também é
carbono puro, mas passou por altas temperaturas e pressões, e processos químicos. Se
pegarmos o carbono e o diamante, eles têm propriedades físicas totalmente diferentes.
Por isso acho que a fosfoetanolamina sintética é diferente do suplemento alimentar que
andaram vendendo por aí, que mistura fosfato com amina e álcool. Bom, o nosso
organismo através do metabolismo ativado é que vai combater a célula doente, então a
fosfoetanolamina no organismo vai reforçar o sistema imunológico combatendo as
células doentes.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Da onde o senhor tem esse dado?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Da pesquisa do
professor Durvanei, do Instituto Butantan. Existem muitos trabalhos publicados sobre
isso. Só ativa o sistema imunológico no combate. Na hora que o senhor pega a
fosfoetanolamina sintética e faz um estudo com algum tipo de tumor, alguma coisa in
vitro, como seria um teste de antibiograma, não funciona. E a Universidade do Ceará
fez exatamente esse teste in vitro, usando uma substância contra uma célula doente, em
que não há qualquer tipo de reação. Foi denunciado como uma grande falha científica.
E o professor Durvanei do Instituto Butantan também avançou um pouco mais em
sua pesquisa, dizendo que a célula boa através do sistema imunológico, detecta aquela
que é doente e tem a sua multiplicação mais rápida, e marca. E através de um
mecanismo ela vai forçando aquela célula a se destruir, diminuir o tumor. Então falamos
que a célula boa é aeróbica, e a doente é anaeróbica. E de alguma forma a aeróbica
transfere algum tipo de energia na anaeróbica e vai se destruindo.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Na verdade, nós temos uma célula no corpo
especializada, chamada de linfócito T, que tem como função comer tudo que seja de
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fora do nosso corpo - uma bactéria que entra em nosso sangue, um alimento que não
deveria estar lá. Qualquer molécula estranha o linfócito T come. E ele é responsável por
destruir o câncer. O problema é que ele não destrói, porque o câncer é mais inteligente
que ele e consegue inibir esse linfócito. O câncer produz substâncias que conhecemos, e
inclusive medimos, que anestesiam o linfócito T. Ele não consegue comer.
Existe no mercado brasileiro já há um ano e meio substâncias que inibem a
substância inibidora do tumor, e permitem que o linfócito T coma a célula tumoral. Isso
já está no comércio e aprovado pela Anvisa. Temos três drogas de imunoterapia, que
fazem exatamente isso, liberam o sistema imunológico do paciente para que esse
sistema coma o tumor, coisa que normalmente ele não consegue fazer. É o truco que o
câncer tem para crescer em nós. Ele bloqueia.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Podemos dizer
que hoje vivemos uma fase de muito progresso na imunoterapia. O que assusta nós
leigos é que vemos as notícias nos jornais de que nos próximos 20 anos um terço da
humanidade, de alguma forma, vai contrair câncer.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Vai contrair e vai curar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria
de dirigir algumas perguntas ao Dr. Sérgio. O senhor acha que no Brasil se investe
pouco em pesquisa, ou se investe muito e não obtém resultados desejados?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Investe muito,
muito pouco. Um dos pleitos da nossa sociedade junto ao governo federal é para
modernizar nossa legislação para que possamos fazer pesquisas. O Brasil quando entra
num estudo e consegue aprovação da Anvisa em tempo hábil é um dos maiores
recrutadores de pacientes para estudos clínicos. Poderíamos fazer muito mais, mas
fazemos muito pouco hoje em dia.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor acha que um bilhão e 850
milhões de investimento em nove anos é pouco para pesquisas relacionadas ao câncer,
pelo Governo do Estado de São Paulo? Quase dois bilhões de reais em nove anos.

18

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Dependendo de como for aplicar, em que
tipo. Isso é pesquisa clínica ou geral?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Geral.
O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - A Fapesp por exemplo...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Isso, é dela.
O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Lá as pesquisas não são clínicas, mas de
laboratórios, acadêmicas.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E essas pesquisas, o senhor acha
viável continuar gastando esse valor para o resultado que chega?
O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - É um trabalho admirado, porque a Fapesp é
o grande incentivador de pesquisas no estado de São Paulo. A Fapesp mantém o estado
na liderança científica e tecnológica do Brasil, com pesquisas a nível internacional. Nós
fizemos algumas pesquisas em laboratórios da USP, patrocinadas pela Fapesp, e foram
publicadas em revistas de circulação internacional de muito prestígio. Então é
importante que esse dinheiro seja gasto. O que eu acho é que ele é muito pouco gasto
em pesquisa clínica em seres. Nisso nós realmente ficamos muito atrás. Mas pesquisa de
laboratório e várias outras maneiras eu acho que devem ser incentivadas.
A Fapesp funciona com dinheiro do ICMS, se não me engano. Uma fração do
orçamento é determinada por lei para isso. Acho que ela deve continuar sim, é muito
interessante para o estado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - 1% do ICMS do
Estado é destinado à Fapesp para pesquisa?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Isso. A pesquisa que a Fapesp paga não é a
nossa pesquisa clínica, que em geral é paga pela indústria farmacêutica. O interesse aqui
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é registrar o remédio e vende-lo, com lucro. Então quem arca com o preço dessa
pesquisa é a indústria farmacêutica, não a Fapesp.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. Como o senhor disse aqui, só
reafirmando a colocação, você acha que menos de 14 pessoas - seis, sete, oito - se
compromete o resultado? Não tem confiabilidade um resultado de pesquisa clínica?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Se o grupo tratado tiver menos de 14
pessoas não temos certeza. Se ele chegar a 14 e não tiver nenhuma resposta, com
segurança podemos abandonar a droga. Pelo menos naquela dose ela não terá efeito.
Mas se o senhor testou cinco pessoas, não serve.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não serve, isso com certeza
compromete o resultado né?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então vou dar um exemplo para o
senhor. Em março de 2017 foi lido o resultado da fosfoetanolamina com 58 pacientes
em dez tipos de tumores. Aí a conta é minha e do Roberto agora, que somos
engenheiros. 58 dividido por dez, 5,8.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só corrigindo,
seriam dez, mas foram sete.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Mesmo assim. Continuando, tem
como certificar a eficácia ou não de um produto, dizer que ele “não é tão milagroso”, ou
“é milagroso” na primeira fase?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Não, a fase um não é feita para isso. É para
se determinar a dose e toxicidade do remédio. Não para determinar atividade. Isso é fase
dois.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Eu não me recordo quem falou, mas
na fase um algum médico disse, “não era o objetivo dessa fase testar eficácia”, isso com
relação aos testes da fosfoetanolamina. Vou repetir, “não era o objetivo dessa fase testar
eficácia, mas mostra que o produto não é tão milagroso como se imagina”. Eu acho que
não conseguimos tirar cientificamente algo que nem testei ainda né? Se é milagroso ou
não.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - É, pelo que entendo não houve fase um para
dizer se é. Houve uma fase dois.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não, não havia existido a fase dois, só
a fase um. São dez pessoas que deram para testar a toxidade. Tem como,
cientificamente, eu dizer se o produto é bom ou não é?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Na fase um não.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Tudo bem. Parabenizo o senhor pelo
seu currículo, está de parabéns, mostra ser um cidadão sério, competente e honesto,
porque hoje em dia é muito difícil achar pessoas assim. Com toda essa experiência em
trabalho na área médica e pesquisa, o senhor executaria a fase um direto em seres
humanos sem antes testar em animais?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - A fase um normalmente segue de estudos
pré-clínicos em animais. Sem esse dado fica difícil fazer a fase um.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Mas eu poderia queimar essa etapa e
testar a toxidade direto em seres humanos? Desculpa se eu estiver enganado, ou se a
pergunta não tiver fundamento.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Entendo que houve o pré-clínico da
fosfoetanolamina feito por vários pesquisadores em pequenos animais. Eu creio que
essa fase existiu.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. Senhor presidente, eu requeiro à
Mesa que oficialize o Icesp se ele tem conhecimento de vários testes em animais, se isso
está lá hoje requerido pelo CEP - Comitê de Ética em Pesquisa. Se eles tomaram essa
precaução. A penúltima pergunta Dr. Sérgio, o senhor daria andamento à fase dois sem
farmacocinética? O senhor faria um achismo? “Ah vamos dar três, não, dá cinco, dá
duas”. O senhor faria isso sem farmacocinética com vidas humanas?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Normalmente não. Pelo que entendi na
apresentação que nos foi feita no congresso, essa via foi escolhida porque era a dose que
os pacientes que relatavam sucesso com o tratamento usavam. Então se acordou com o
Dr. Gilberto Chierice que essa seria a dose ideal. Me parece que o Dr. Gilberto estava
de acordo com isso, recebeu a cópia do protocolo e foi nesse mutuo acordo que se
chegou a essa dose usada. Não sei...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Na realidade, Dr. Sérgio, o senhor
não tem conhecimento e nem se peca por isso, fique tranquilo. Mas não foi o
recomendado pelo pesquisador, Dr. Gilberto. Na sua opinião, o senhor acha que a
fosfoetanolamina, aquilo que você leu em revista, viu artigo de jornal, às vezes estava
mudando os canais e estavam falando disso, acha que ela desejou a desejar? Seria
importante nós pesquisarmos, assim como existem várias pesquisas que as pessoas
tentam descobrir a cura do câncer, esse mal que se alastra no mundo. Não seria ideal nós
testarmos a fosfoetanolamina, mas com os padrões recomendados pela Anvisa?

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - No estudo de fase um, você diz?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Um, dois, três e quatro, se assim
avançar.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - O dois foi feito dentro do padrão da Anvisa.
Se o senhor perguntar sobre dose, esse acordo entre os pesquisadores do Icesp e o Dr.
Gilberto, eu desconheço porque não participei do processo. Mas dentro do que foi
acordado, se isso foi acordado, o estudo estava correto.
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O estudo de fase um, eu participei de um estudo mágico na medicina, que foi o
estudo de uma droga realmente milagrosa, isso no ano de 1978 em Nova Iorque, quando
uma droga nova chamada cisplatina começou a ser usada em fase um em pacientes com
câncer de testículo. São jovens com metástase uniformemente fatal. Jovens morriam em
seis meses. Essa droga já em fase um curou vários jovens, e hoje está no comércio
desde 1985, foi rapidamente lançada. E hoje esses jovens são todos curados. Na fase
um, quando a droga é milagrosa, ela já aparece assim. Outras não, só se mostram
eficazes na fase dois.
Mas quando é uma coisa muito ativa... Inclusive nos Estados Unidos o FDA,
equivalente da Anvisa, já aprovou drogas em fase dois porque o efeito é tão marcado
nos pacientes que não querem esperar um estudo de fase três, que demoraria mais três,
quatro anos e privar pacientes nesse intervalo de um benefício grande da droga. Então
eles dão uma aprovação temporária com fase dois, e enquanto isso a fase três vai
correndo para aprovação final depois de três, quatro anos. Isso é possível fazer. Pelo que
vi no estudo de fosfoetanolamina, esse efeito milagroso não apareceu nos pacientes
estudados. São 73 pacientes, se não me engano. Um paciente com melanoma teve
resposta parcial e os outros não responderam.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Dr. Sérgio, estou encerrando, mas eu
acho que se fosse feito de acordo com o que eu ouvi aqui, com certeza teríamos
respostas. Isso eu falo com propriedade pelo que eu acompanhei da fosfoetanolamina há
dois anos e meio. Quero parabenizar o senhor, que vai enriquecer e muito o relatório
que vou apresentar. Estamos apurando com transparência e responsabilidade. Parabéns
pelo seu trabalho e pelo dia de hoje por estar aqui conosco. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Ótimo, estou à disposição para o que for
preciso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quero agradecer
pela sua presença. Ricardo, apenas quero esclarecer. Como foi feita aquela pesquisa em
1994 no Hospital do Câncer de Jaú, e foi paralisada na fase dois, tenho a impressão que
não se levou muito em conta a necessidade de se efetuar a fase um. Eu entendo isso. Se
bem que ela não foi completa, inclusive nos testes da farmacocinética.
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Mas o que está acontecendo no momento e que gera um pouco de preocupação é
que nesse momento, as pessoas na esperança de algo diferente, pacientes já terminais ou
crônicos, através de medida judicial estão conseguindo adquirir a fosfoetanolamina
sintética no laboratório PDT, e estão tomando. Mas pela ética médica nenhum médico
prescreve. A pessoa vai ao juiz apenas com os exames dizendo que é portadora de
algum tipo de câncer, o juiz defere e o laboratório fornece. E para nós, para o senhor ter
uma ideia, hoje depois que foi credenciado o PDT para fazer a síntese da
fosfoetanolamina, já temos mais de dois mil pedidos judiciais que estão fornecendo.
Então estatisticamente seria muito interessante que além do juiz autorizar a
aquisição desse remédio, que ainda não é remédio porque não está credenciado, mas que
tivesse um acompanhamento médico.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - Uma coleta de dados.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Para saber
estatisticamente a eficácia, eficiência. É uma das coisas que nos preocupa também, e a
CPI busca caminhar.

O SR. SÉRGIO DANIEL SIMON - O senhor está propondo um estudo clínico,
seguir os pacientes e ver se eles respondem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Já que o juiz está
mandando, que tenha alguém acompanhando para fazer o estudo clínico disso tudo. Mas
mais uma vez agradecemos a sua presença. Sabemos que o mundo moderno hoje é
altamente complexo, e ficou extremamente difícil, através até dos meios de
comunicação e eletrônicos. Nós somos cobrados, como médico e paciente são cobrados.
Todo mundo. Então essa CPI visa traz um pouco de luz e esclarecimento a esse
procedimento, e ver de que forma podemos ajudar para que isso melhore. Muito
obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Só a título de informação, Sr.
Presidente. Me conceda um aparte para conhecimento do Dr. Sérgio. A farmacêutica da
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PDT-Pharma que entrega a pílula do câncer, a substância que é encapsulada em outro
lugar, de curiosa ela perguntava aos pacientes que voltavam judicialmente para retirar, e
ela falou que a maioria, todos comunicavam da melhora significativa com relação a
fosfo. Não serve como estatística, óbvio. Mas só a título de curiosidade para o senhor
saber. Obrigado.
***

CPI - FOSFOETANOLAMINA
21.02.2018

1

AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME

CPI - FOSFOETANOLAMINA
21.02.2018
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Boa tarde a todos
e a todas. Havendo número regimental, está aberta a 9ª Reunião da CPI da
fosfoetanolamina, constituída com a finalidade de apurar as razões que levaram à
paralisação das pesquisas da fosfoetanolamina produzida por cientistas do campus da
USP de São Carlos. Registro a presença dos deputados Ricardo Madalena, Milton
Viera, Carlos Cesar e Rafael Silva. Solicito ao secretário da Comissão a leitura da Ata
da reunião anterior.
O SR. - Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. - Requeiro a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Está dispensada a leitura. A Ordem do Dia de hoje, temos aqui a deliberação de
requerimentos apresentados. Queria pedir a esta Comissão, autorização para que
ouvíssemos em primeiro lugar a Dra. Suleima.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Não vai
ler a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estou propondo
inverter para ouvir ela primeiro, e depois seguiríamos a Ordem do Dia, inclusive com a
audiência do Dr. Ildeu, que está presente. Mas com neném novo, precisa ir embora logo
para amamentar. Vocês estão de acordo? Convidamos a Dra. Suleima para que venha
fazer seu depoimento inicial, assim invertendo a ordem. Em votação, quem for
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favorável permaneça como está. (Pausa). Aprovado. Dra. Suleima. Nós estamos recendo
aqui a Dra. Suleima, foi coordenadora do projeto e dos relatórios junto ao Icesp.
A SRA. SULEIMA – Sim, dos assuntos regulatórios. A função é bem restrita, eu
sou a responsável por enviar as informações gerais para o CEP e para o CONEP.
O SR. – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Em primeiro
lugar a senhora tem que fazer um juramento para começar o seu depoimento.
A SRA. SULEIMA – Eu, Suleima Hussein Abou Jokh, infra-assinado no RG
26.328605-8, exercendo o cargo de monitor de pesquisa, assuntos regulatórios, no
Icesp, fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como
testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal,
combinados com parágrafo segundo, do artigo 13, da Constituição do Estado, e com o
artigo terceiro da Lei estadual nº 11.124 de 10 de abril de 2002. Declaro que fui
advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto do artigo quarto,
inciso segundo, da Lei Federal de nº 1.579 de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Obrigado. Dra.
Suleima, esta CPI tem a finalidade de apurar, dentro do contexto legal da nossa
apuração, se os recursos fornecidos pelo estado para essa pesquisa foram utilizados nas
formas do protocolo de pesquisa, que foi aprovado pela Comissão de Ética e pela Avisa.
Para isso, estamos chamando a senhora aqui. Eu faço as perguntas e você vai
respondendo. A senhora participou e trabalhou na elaboração do relatório de pesquisa,
que foi aprovado?
A SRA. SULEIMA – Do Projeto? Não. Ele chegou pronto para mim para eu
poder mandar ele para o CEP e para a CONEP. A elaboração dele foi feita pelo Prof.
Paulo Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu
gostaria de saber da Sra. Suleima, aqui diz que a Sra. é coordenadora do estudo.
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A SRA. SULEIMA – É uma nomenclatura que usamos na pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Quem é o coordenador do estudo?
A SRA. SULEIMA – O Prof. Paulo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ele é o investigador principal e
coordenador do estudo?
A SRA. SULEIMA – Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Qual é sua função no estudo?
A SRA. SULEIMA – Sou responsável pelo trâmite de todas as informações
gerais, sou eu quem envio para o CEP e para o CONEP. É só isso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Obrigado, Sr. Presidente. Depois eu
vou arguir a testemunha.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – A senhora, como
coordenadora, recebeu o Projeto pronto e provado?
A SRA. SULEIMA – Não, eu mandei para o CEP para ser avaliado, como foi, e
ele foi aprovado pelo CEP e pela CONEP.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E pela Avisa?
A SRA. SULEIMA – Não.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora tem ciência?
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A SRA. SULEIMA – Para Avisa foi só para conhecimento, mas ela não quis
avaliar o projeto porque não tinha resultados. Que eu me lembre, ela não tinha os
resultados iniciais, então não tem como ela avaliar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora tem ciência que a Avisa,
além do tramite no CONEP e muitos Projetos de pesquisas clínicas, especialmente
aqueles que envolvem teste clínicos de novas drogas e produtos, patrocinados pela
Industria Farmacêutica, precisam ser aprovados também pela Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária, órgão responsável pelo registro e controle de uso de medicamentos
no país. Pela sua função e seu currículo, a senhora tem ciência disso?
A SRA. SULEIMA – Não. Eu não entendi direito a sua pergunta, desculpa.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A pesquisa, o protocolo de estudo,
não foi registrado na Anvisa?
A SRA. SULEIMA – Nós enviamos para a Anvisa, mas ela não emitiu nenhuma
aprovação disso. Emitiu só o parecer, dizendo que não era cabível para ela, por falta de
dados.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então o estudo estava faltando dados,
concorda?
A SRA. SULEIMA – Segundo ela, sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Vocês têm praxe de ligar na Anvisa e
receber autorização por telefone, ou algo parecido, verbalmente?
A SRA. SULEIMA – Não é do meu conhecimento.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Por quantos estudos a senhora já foi
responsável no Icesp?
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A SRA. SULEIMA – Até o mês de novembro, antes de sair de licença
maternidade, eu cuidava de 30.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Você é contratada ou concursada no
Icesp?
A SRA. SULEIMA – Contratada.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Dentro do
relatório da pesquisa que tomamos conhecimento, havia uma dosagem recomendada,
em termos de 1 mil e 500 miligramas de início, que seriam três pílulas. Em função dessa
dosagem recomendada, há uma contradição de que essa dosagem deveria ser tem três
etapas. Nós temos um documento indicando que foram feitas três vezes por dia, três
pílulas. A senhora tem conhecimento exato dessa dosagem que foi cumprida?
A SRA. SULEIMA – Disso não, porque não faz parte da minha função.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – O material
produzido na PDT-Pharma, vinha em sacos de 30 quilos. Esse material vinha com
análise química e era encaminhado a FURP, que encapsulava. Essas cápsulas, para ser
mais maleáveis, receberam um elemento inativo em peso, em termos de 1 a 2% de cada
uma, para que elas pudessem ser mais maleáveis. Ao encapsular, a FURP mandava
essas cápsulas para o Icesp, com a análise química feita em cima delas?
A SRA. SULEIMA – Eu não tive acesso a essas informações, isso também não
faz parte das minhas funções.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – As informações
que nós temos é que a FURP usava a análise química que saiu da fábrica, mas não
faziam a dela, após ter feito a introdução de algum elemento inativo dentro da cápsula.
Depois desse material chegando no Icesp, ele era armazenado. A senhora participava do
controle desse armazenamento?
A SRA. SULEIMA – Não.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nem na
distribuição aos pacientes?
A SRA. SULEIMA – Também não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Na hora que esse
material era destruído aos pacientes, como rastreabilidade seria necessário um exame
químico da qualidade, ou da comprovação do material que estava sendo distribuído. A
senhora tem conhecimento, se foi feito?
A SRA. SULEIMA – Eu não tenho.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nós temos uma
carta de 13 de março de 2017. A senhora assina.
A SRA. SULEIMA – Sim, foram as novas informações que mandamos para
ciência do CEP, porque tudo que vai para o CEP, sou eu quem faço essas cartas e o
Prof. Paulo também assina.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – No roteiro da
pesquisa aprovada pela CENP, e que foi acompanhado, especificava que seriam
distribuídas três cápsulas por dia para o paciente. A técnica seria uma por vez, ao longo
do dia, três vezes ao dia. Neste documento, a informação conta que a ingestão das
cápsulas se dará através de três cápsulas, três vezes ao dia. Contudo, essa informação é
distinta da versão aprovada pela CONEP, que se refere a ingestão de três capsulas, uma
vez ao dia, bem como, da versão atual do protocolo em si. Solicitamos autorização para
que a versão seja corrigida. Quer dizer, este documento passou pela senhora.
A SRA. SULEIMA – Sim, passou.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Então os
pacientes receberam três cápsulas, três vezes ao dia, ou não?
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A SRA. SULEIMA – Essas condutas com o paciente não são minhas porque eu
não tenho contato com eles.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Mas aqui está
escrito, consta a informação.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu vou
repetir, a senhora está sendo arguida, ouvida, como testemunha. A senhora está sob
juramento. Aqui está escrito que a senhora é coordenadora do estudo, é lamentável a sua
posição. Amanhã a senhora pode, com a sua omissão, responder judicialmente em um
Tribunal. Pode prosseguir, Sr. Presidente. Para ela ter ciência do que pode acontecer a
ela, por isso, eu peço a não omissão da senhora.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Depois desse seu
documento de 13 de março, foi fornecido algum esclarecimento correto disso?
A SRA. SULEIMA – Para quem?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Para vocês, para
os pacientes.
A SRA. SULEIMA – Essas informações, eu recebi da equipe médica para eu
poder mandar ela para o CEP. A minha função é somente essa, eu recebo todas as
informações, eu elaboro essa carta para podermos mandar ao CEP. A minha função no
estudo inteiro é somente essa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Coordenar papel.
Recebe e manda.
A SRA. SULEIMA – Isso, é somente isso. Ela é super restrita.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Porque a ingestão
de três cápsulas, três vezes ao dia, é confusa com a ingestão de três cápsulas, uma vez
ao dia, uma por vez, em três períodos. A senhora tem conhecimento se foi realizado
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algum teste, algum exame de farmacocinética, determinando a dosagem exata, ou
determinando que aqueles pacientes que tomaram essas pílulas três vezes ao dia, ou uma
vez por dia, o resultado do exame de sangue, para saber o aproveitamento pelo
organismo? Não passou nenhum papel pela senhora desse tipo de exame? Não foi
arquivado?
A SRA. SULEIMA – Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Eu queria dizer a
senhora que o nosso trabalho aqui é exatamente verificar se, dentro do protocolo, das
normas legais médicas e das normas de controle de qualidade, o rastreamento. Nós
julgamos muito importante todas as etapas do processo no rastreamento de todas as
providencias. Este documento nos mostra uma deficiência muito grande, inclusive no
rastreamento do processo. A senhora concorda com isso?
A SRA. SULEIMA – Eu não tenho conhecimento desse documento que o senhor
menciona.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Dando prosseguimento, gostaria de
perguntar a testemunha. Qual é a sua função na pesquisa na fosfoetanolamina?
A SRA. SULEIMA – Eu sou responsável pelos trâmites regulatórios do estudo
para o CEP e CONEP.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Coordenadora do estudo?
A SRA. SULEIMA – Para essa função, sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Como se chama o investigador
principal?
A SRA. SULEIMA – O Prof. Paulo Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é a função deles nos testes?
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A SRA. SULEIMA – Ele é o investigador principal.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é a sua função efetiva de
participação nos estudos apresentados ao CONEP?
A SRA. SULEIMA – É a mesma, eu sou a responsável pelos trâmites
regulatórios.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O que é trâmite regulatório?
A SRA. SULEIMA – São as informações gerais do protocolo. Só isso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Os resultados obtidos foram
auditados pelo CONEP e o CEP?
A SRA. SULEIMA – Pela CONEP não, também não. Mas o CEP teve
conhecimento, porque o CEP e nem a CONEP, eles não auditam, eles avaliam, eles
analisam. Os auditores eram o pessoal da fosfo mesmo, que ia no Centro.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Eu gostaria da não omissão da
senhora, ainda mais que é recém mãe a pouco tempo. Foi cumprido à risca o que foi
apresentado a CONEP?
A SRA. SULEIMA – Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Os resultados foram auditados pela
Comissão constituída de auditores, apresentado pelo Prof. Gilberto ao Icesp?
A SRA. SULEIMA – Sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Por que o estudo da fosfo, definido
por vossa pessoa e o Dr. Paulo Hoff, adotou um recrutamento de pacientes em estado
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avançado da doença, ou seja, estado terminal? Isto não compromete o resultado da
pesquisa?
A SRA. SULEIMA – Não é da minha competência julgar esse assunto.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não faz parte da equipe, isso
não era discutido em mesa redonda?
A SRA. SULEIMA – Eu faço parte, mas era uma parte bem pequena.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quem discute isso no Icesp?
A SRA. SULEIMA – É o Prof. Paulo com os outros médicos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quem são os outros médicos? Eu
quero nomes.
A SRA. SULEIMA – Dra. Milena Mak e a Dra. Maria Del Pilar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Isso foi discutido então entre a Dra.
Maria Del Pilar, Dra. Milena e Dr. Paulo, é isso?
A SRA. SULEIMA – Não tem como eu confirmar isso porque eu não fiz parte
dessas reuniões.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A ingestão de três cápsulas ao mesmo
tempo, foi definida pelo investigador principal ou por toda a equipe?
A SRA. SULEIMA – Pelo Prof. Paulo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Ele que fez essa definição, não a
equipe toda.
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A SRA. SULEIMA – Eu já não sei. Eu não tenho conhecimento disso porque eu
não fiz parte dessas reuniões, o projeto chegou pronto.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pelo seu currículo, seu conhecimento,
responsável por 30 estudos no momento, não seria recomendado a farmacocinética
como consta aqui no estudo, parecer substanciado da CONEP, para definir a dosagem
correta da substancia para esses pacientes, pois se tratavam de vidas humanas?
A SRA. SULEIMA – Não é da minha competência julgar também esse assunto, e
sim, ao Prof. Paulo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você é formada em que?
A SRA. SULEIMA – Farmácia.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não sabe me dizer, responsável
por 30 estudos no Icesp, se seria recomendado ou não a farmacocinética?
A SRA. SULEIMA – Eu não sou cientista, isso não é a minha função.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Nos 30 estudos que você está
fazendo, a maioria tem farmacocinética?
A SRA. SULEIMA – Alguns, sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quantos?
A SRA. SULEIMA – Eu não me recordo do número exato, mas também não são
todos que tem.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você acha fundamental, perante os
testes em 30 estudos, seria fundamental a farmacocinética?

12

A SRA. SULEIMA – Não tem como eu te falar isso porque não é do meu
conhecimento, não faz parte da minha função.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Há quantos anos você é funcionária
na Icesp?
A SRA. SULEIMA – Há nove anos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não tem esse conhecimento,
após nove anos?
A SRA. SULEIMA – Não.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quantos pacientes foram recrutados?
A SRA. SULEIMA – Eu não me recordo do número, mas foram 73 pacientes que
tomaram a droga, a fosfo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você teve contato com esses
pacientes?
A SRA. SULEIMA – Não.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Eles existem?
A SRA. SULEIMA – Eu não tenho contato com paciente porque não faz parte da
minha função.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não teve contato com nenhum,
nem viu eles, a olho nu?
A SRA. SULEIMA – Não.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O número de pacientes recrutados e o
número de pacientes testados é o mesmo?
A SRA. SULEIMA – Provavelmente não, eu não me recordo do último relatório
ao CEP que eu fiz, mas eu só me lembro que foram 73 pacientes que tomaram a droga.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é o número de Côrtes?
A SRA. SULEIMA – Não me recordo também.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você apresentou os estudos ao
CONEP, não recorda e veio testemunhar?
A SRA. SULEIMA – Faz três meses que eu estou longe das minhas atividades.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não sabe quantas Côrtes foram
testadas?
A SRA. SULEIMA – Foram várias Côrtes, eu até me lembro disso, mas quantas,
o número exato, não. Eu não me lembro.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O investigador principal se reunia
com qual frequência para determinar as diretrizes da equipe que a senhora fazia parte?
A SRA. SULEIMA – Eu não sei.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Por que nunca se reunia?
A SRA. SULEIMA – Eu nunca me reuni.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você fez a entrega do estudo e isso
não foi para uma mesa redonda?
A SRA. SULEIMA – É que isso já faz parte da nossa rotina.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – No cargo que lhe foi confiado pelo
Icesp, é normal em outros protocolos de estudo, apresentados por vossa pessoa, fazer o
achismo, sem fazer farmacocinética? Isso é normal, não determinar através de um
procedimento que está nas normas da Anvisa, tocar a pesquisa lidando com vidas
humanas, isso é normal?
A SRA. SULEIMA – Esse tipo de pergunta não faz parte das minhas funções.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Pela ordem,
nobre deputado. Pelo que eu entendi, a senhora é a coordenadora do processo. Recebeu
a pesquisa elaborada e levou para a provação. Se na hora da aprovação, eles devolveram
com algumas deficiências, a senhora recebe e repassar. Que dizer, a senhora, na
verdade, era uma intermediária entre quem fazia e dos resultados. Não participava
ativamente em nada, só poderia chama-la – com o devido respeito – como a secretária
executiva bibliotecária. Recebe e passa para frente.
A SRA. SULEIMA – Na verdade, eu sou apenas o apoio do Prof. Paulo nisso,
para poder mandar as informações gerais para o CEP e para a CONEP, mas todas as
decisões são tomadas por ele.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Todas as decisões são tomadas pelo
investigador principal, Dr. Paulo Hoff. É isso, na sua opinião?
A SRA. SULEIMA – Dono do projeto, isso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Se tomou a decisão de fazer ou não
farmacocinética; o recrutamento de todos os pacientes em estado terminal; a substancia
dada ao mesmo tempo, em detrimento daquilo que há 10 anos vinham fazendo, no café
da manhã, almoço e janta. Tudo isso cabe ao investigador principal?
A SRA. SULEIMA – Todos os procedimentos que estão descritos no projeto são
dele, de mais ninguém.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Muito obrigado. A senhora acredita
que os dados apresentados no relatório da segunda fase, possibilitam tirar conclusões
científicas sobre o benefício ou não da fosfoetanolamina sintética?
A SRA. SULEIMA – Não tenho competência para julgar também este assunto.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A senhora acha que compromete, se
nós temos 73 pacientes, o resultado foi 58 no final dos testes, e a Côrtes de colón retal –
se não me falha a memória, são 21, nós temos aproximadamente 40. A senhora não se
lembra as cortes, eu vou refrescar a vossa memória. São dez Côrtes, se não me falha a
memória, para 40, então são quatro para um. A senhora acha que isso compromete ou
não o resultado dos testes?
A SRA. SULEIMA – Não sou eu quem tenho que achar isso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A senhora não tem conhecimento das
normas da Avisa? Qual é o mínimo para testar uma corte?
A SRA. SULEIMA – Não sou eu quem faço os projetos e também não fui eu que
fiz esse, então isso é um assunto só para o Prof. Paulo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pela ordem, presidente. Eu não estou
fazendo arguição com relação especificamente ao estudo, mas sim ao conhecimento
técnico desta senhora que está aqui, há quase dez anos no Icesp. Eu tornarei a fazer a
pergunta: a senhora sabe qual é o número de cortes exigida numa corte de pacientes
para ter confiabilidade os testes?
A SRA. SULEIMA – Eu não sou cientista, isso não faz parte da minha função.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A senhora está fazendo 30 estudos e
não tem conhecimento de uma coisa básica.
O SR. – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O senhor não pode falar, me
desculpe. Sr. Presidente, ela está aqui como testemunha, ele não tem a palavra. Pela
ordem, ele não pode tumultuar a sessão.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – O senhor não tem
a palavra.
O SR. – Ela tem que esclarecer todas as respostas do Sr. relator, mas pela ordem,
pela legislação, eu tenho o direito sim de me manifestar. Se ela é testemunha, ela não
pode ser acusada, da forma que está sendo acusada, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Eu não estou acusando, eu fiz uma
pergunta e ela não sabe responder.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Deixa ele falar.
Pode acabar, faça o favor.
O SR. – Sr. Presidente, a Sra. Suleima, mãe, gestante, está aqui respondendo
todas as questões. O senhor entendeu que ela não tem competência para tomar decisões
do projeto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Eu queira pedir
ao nobre deputado, pelo o que eu entendi, mesmo ela sendo farmacêutica, como não foi
ela que elaborou a pesquisa, ela pura e simplesmente levava os documentos de um lado
para o outro. Pode ter até o conhecimento, mas não tem a competência para interferir
em nada do que ela recebia. Ela pura e simplesmente mexia com papel, recebia e levava
para frente. Essa questão de número de pesquisa são as pessoas da direção. A senhora
recebeu os relatórios da auditoria de acompanhava essas reuniões?
A SRA. SULEIMA – Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nós temos
documentos da auditoria que apresentaram pareceres contrários as várias etapas do
processo, onde ficavam esses documentos da auditoria?
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A SRA. SULEIMA – Não tenho essa informação porque eu não acompanhava
essas visitas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Mas se a senhora
coordenava os papeis, não deveria passar pela senhora esse tipo de papeis?
A SRA. SULEIMA – Essa é uma pergunta que quem pode te responder é o Prof.
Paulo, porque eu não tenho conhecimento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Faça o favor,
deputado. Pode continuar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O estudo já foi concluído?
A SRA. SULEIMA – Ainda não, o estudo está em andamento até o mês de
novembro. Eu não sei como ele anda hoje, como eu falei, faz três meses que eu estou
longe das minhas atividades no Icesp.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quantos pacientes são assistidos,
atualmente, com a pesquisa da fosfoetanolamina?
A SRA. SULEIMA – Até o mês de novembro, antes de sair para a minha licença
maternidade, haviam dois pacientes tomando a droga ainda.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Em qual corte?
A SRA. SULEIMA – Se eu não me engano, de melanoma.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é a sua efetiva participação no
estudo da fosfoetanolamina sintética? Eu quero que a senhora repita o que disse, logo no
começo.
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A SRA. SULEIMA – Eu sou responsável pelos trâmites regulatórios para o CEP
e para a CONEP.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quem é responsável pelos projetos de
pesquisa e estudos que foram realizados?
A SRA. SULEIMA – São os médicos, os pesquisadores. O Prof. Paulo Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. O
advogado não pode falar com a testemunha, ela não está sendo inserida como
investigada e sim testemunha.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Temos que ser
um pouco concedentes, sabendo que ela está afastada, no período de amamentação, ela
está apenas recordando.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pois não, Sr. Presidente. É a última
pergunta. Poderia concluir, Sra. Suleima, os nomes dos médicos.
A SRA. SULEIMA – O pesquisador responsável pelo projeto, desta CPI, é o
Prof. Paulo Hoff.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Muito obrigado, Sr. Presidente. Era
só isso que eu tinha para arguir.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu sei que as minhas perguntas também não
deverão ter respostas, mas pelo menos eu aprendi, em filosofia, que a pergunta muitas
vezes é mais importante do que a resposta, dependendo de como vemos a pergunta. Eu
queria saber da testemunha se ela entende que o paciente em estado terminal, para efeito
de estudo cientifico, se ele pode ser o elemento para que possa ser feito um estudo? É do
conhecimento dela, se o paciente em estado terminal tem condições de responder a um
tratamento?
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A SRA. SULEIMA – Eu não tenho esse conhecimento. Isso é só o Prof. Paulo,
mesmo.
O SR. – Outra pergunta que talvez não tenha resposta, por parte da senhora, mas
deu para perceber se esses estudos científicos existiam com a finalidade de encontrar
um resultado, ou se era mais para legitimar um processo? Vamos simplificar. O Dr.
Paulo Hoff, pelo que me consta e pude observar, ele é contra fosfo. A senhora percebeu
se havia realmente a vontade de se chegar a um resultado ou a vontade de se legitimar.
A SRA. SULEIMA – Acho que se o Dr. Paulo Hoff fosse contra a fosso, ele não
teria feito esse projeto.
O SR. – A minha pergunta é para dar um sentido a uma busca. No meu
entendimento, não ficou muito claro. Por exemplo, aqui diz três pílulas, três vezes ao
dia. Aqui é três, de cada vez, uma de cada vez, ou as três ao total. Nobre presidente e
nobre relator, sinceramente – não por culpa da depoente, ela apenas está fazendo uma
participação – mas, eu estou achando tudo muito vago. Uma pesquisa cientifica, quando
quer buscar um resultado, ela tem que vir lastreada de coisas mais concretas. É o meu
parecer.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Pela ordem,
gostaria de comunicar a presença do deputado Ed Thomas, que vem nos enriquecer.
Para concluir, você era uma coordenadora do projeto, eu diria uma secretária executiva
no projeto. Recebia papéis de um lado e levava para o outros. Nunca na sua mãe de
coordenadora do Projeto, do fluxo de papéis, nunca passou pela sua mão nenhum
relatório da auditoria externa do grupo de auditores que acompanhava os
procedimentos?
A SRA. SULEIMA – Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Muito obrigado.
Eu queria agradecer a sua presença, Dra. Suleima, e desejar felicidades a você e ao seu
filho. Nós estamos apenas buscando uma realidade para verificar se o protocolo da
pesquisa, que foi aprovado e cumprido rigorosamente, dentro das normas técnicas e
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legais. Dentro de como deve ser conduzida uma pesquisa. Da mesma forma, como não
terminou, para talvez esse rumo das pesquisas tenha um direcionamento mais adequado.
Muito obrigado.
O SR. – Pela ordem, depois o Sr. Deputado relator pode terminar. Eu queria
deixar claro que essa Casa, sendo representada nesse momento pelos membros da CPI,
nossa intenção não é criar embaraço para ninguém. É um assunto muito delicado e de
interesse de pessoas altamente debilitadas, enfraquecidas diante de toda uma estrutura
nacional de falta de amparo a doentes dessa espécie. O Sr. advogado também não queria
entender de forma equivocada a intenção desta Casa, desses deputados. É realmente
fazer com que a verdade seja estabelecida, ou reestabelecida, e para que muita gente
possa ser beneficiada, talvez lá na frente, com o resultado dessas pesquisas.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. Quero
agradecer a presença da senhora Suleima, agradecer também o fundamental pedido
desta CPI, pelo deputado Rafael Silva, que desde o começo está envolvido nesta
situação da luta com relação a pílula do câncer, a substancia fosfoetanolamina.
Agradecer a presenta do Ed Thomas, o senhor que conduz muito bem esta CPI e dizer
que nós vamos continuar apurando com responsabilidade, imparcialidade e
transparência. Agradeço, mais uma vez, a sua presença que corroborou conosco. Muito
obrigado.
A SRA. SULEIMA – Obrigada a vocês.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Antes de dar
sequência, nós temos o Dr. Ildeu. Eu quero aprovar os requerimentos que estão na
pauta, para que seja apresentado. Nós vamos suspender a aprovação dos requerimentos.
Nós vamos convocar o Dr. Ildeu para que compareça. Dr. Ildeu é presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, e também a Prof. Helena
Nader, que acompanha o Dr. Ildeu, para que enriqueça o nosso debate. Acho que a
Comissão não tem objeção, conforme sabemos, o senhor é físico e ela é biomédica. Dr.
Ildeu, por favor, leia o nosso compromisso.
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O SR. ILDEU – Eu, Ildeu de Castro Moreira, exercendo o cargo de presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, fui convocado a comparecer a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha e com fundamento nos
artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo,
do artigo 13, da Constituição do Estado, e com o artigo terceiro, da Lei estadual nº
11.124 de 10 de abril de 2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de
incorrer no crime previsto do artigo quarto, inciso segundo, da Lei Federal de nº 1.579
de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Obrigado.
Doutora, faça o favor também.
O SRA. HELENA – Eu, Helena Bonciani Nader, infra-assinada no RG nº
3.703.044-9, exercendo o cargo de presidente de honra da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência - SBPC, fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo, do artigo 13, da Constituição do
Estado, e com o artigo terceiro, da Lei estadual nº 11.124 de 10 de abril de 2002.
Declaro que fui advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto do
artigo quarto, inciso segundo, da Lei Federal de nº 1.579 de 18 de março de 1952. São
Paulo, 21 de fevereiro de 2018. Está assinado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nós temos o Dr.
Ildeu de Castro Moreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, e também a presença da Dra. Helena Nader, que é presidente de honra. Eles
vieram colaborar conosco. Gostaria de agradecer a sua presença, a indicação da
convocação de vocês foi do nosso companheiro, o deputado Cezinha de Madureira e
pediu que os ouvissem. Até houve uma demora neste convite e ele ainda nos chamou a
atenção, então vocês estão convocados para apresentar uma colaboração ao nosso
trabalho.
Esta Comissão tem o intuito de verificar se as pesquisas efetivadas com relação a
fosfoetanolamina sintética, que a Secretaria do estado da Saúde fez um convênio com o
Icesp – Instituto do Câncer do estado de São Paulo, para que verificasse a sua eficácia
no tratamento de algumas doenças. O roteiro disso tudo é através de um Projeto feito e
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elaborado, esse Projeto é pré-aprovado pela Comissão de Ética Médica e depois ela vai
a prática. A nossa obrigação, como legislativo, que é fiscalizar a aplicação do dinheiro
público dos Projetos. Em virtude de algumas reclamações e considerações da própria
auditoria, foi instaurada esta CPI. Esta CPI tem o fundamento de verificar se os recursos
foram bem utilizados e se o roteiro da pesquisa foi cumprido. Nós atendemos muito
amis a isso, do que ao nosso poder que querer discutir medicamento, eficácia e tudo
isso. Acho que ficou bem claro para o senhor isso tudo.
Em primeiro lugar, o senhor como físico, já deve ter feito muitos Projetos de
pesquisa e submetido à aprovação a Fundação de Amparo à Pesquisa. Há um roteiro,
normalmente dentro do cumprimento de um roteiro de pesquisa o senhor tem etapas,
elas são sucessivas, dentro disso todo e qualquer trabalho exige uma documentação na
sua rastreabilidade – estou falando a linguagem genérica. No caso, o senhor teve algum
conhecimento dessa pesquisa feita dentro do Icesp para aprovação ou não da
fosfoetanolamina sintética como medicamento?
O SR. ILDEU – Pois não, presidente. Eu gostaria de fazer um preambulo para me
situar aos deputados da Comissão e para as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sou
presidente de uma Sociedade que tem 70 anos, foi criada em São Paulo, por grandes
cientistas – Maurício Rocha e Silva, responsável pela criação da bradicinina, um
medicamento de extrema importância, todos que tem pressão alta sabem disso – o
SBPC tem uma história de 70 anos de luta pela ciência brasileira, pela democracia,
saúde pública no Brasil. Portanto, o nosso sentido aqui é colaborar para que essa relação
entre o público e a comunidade cientifica, as instituições de pesquisa, sejam a melhor
possível.
Nós temos que colaborar para enfrentar um problema gravíssimo de saúde
pública, não só brasileiro, mas é internacional. O papel aqui da SBPC eu falo como
presidente - a minha experiência como físico de formação, eu sou físico teórico, não
enfrento os dilemas do pessoal de laboratório, que é um tipo de pratica muito diversa da
que eu tenho, o tipo de projeto que eu faço é diversificado – portanto, a minha
experiência aqui é muito reduzida e depois eu vou solicitar a Prof. Helena para
responder várias das questões que vocês colocarem.
A prof. Helena, como eu disse aqui, é uma biomédica de reconhecimento nacional
e internacional, foi presidente da SBPC durante vários mandatos e tem uma experiência
muito grande, trabalha nisso, conhece mais o caso do que eu. Eu inclusive sou do Rio de
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Janeiro, tenho um conhecimento mais a distância desse caso específico, mas eu não
estou fugindo da sua pergunta. Acho que os nossos projetos devem ter um
encadeamento, temos as etapas, cumprimos e avaliamos, seguindo os padrões
científicos usuais. Os pares são fundamentais para avaliar isso, então confiamos. Eu, por
exemplo, como presidente da SBPC recebi várias demandas para nos manifestarmos
sobre uma demanda de antropologia, das comunidades indígenas, Quilombolas, de
saúde pública e frequentemente assinamos documentos, tomamos posições da
sociedade, reflexos desse conhecimento espalhado.
Mesmo que individualmente eu não tenha o conhecimento disso – e eu não tenho
– mas, a minha Sociedade está aqui para colaborar, para que isso seja esclarecido. A
nossa preocupação, como Sociedade, é que essa questão não crie uma clivagem entre a
ciência, que tem um papel fundamental, e as pessoas que estão precisando destes
medicamentos. Queremos trabalhar em conjunto neste sentido. As perguntas mais
especificar, inclusive essa, a Prof. Helena certamente tem condições mais concretas de
responder especificamente sobre essa questão do andamento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Pela ordem, Dr.
Ildeu. Somente para cumprir a nossa pauta. Em razão da presença do quórum
regimental, nós temos que aprovar alguns requerimentos. Gostaria de passar a pauta do
dia, somente na deliberação dos requerimentos aprovados. Item um; deputado Ricardo
Madalena solicita que seja convocado o Professor Dr. Roger Chammas, presidente do
Conselho Diretor do Icesp, para ser ouvido nesta CPI. Em discussão. (Pausa). Não
havendo deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável
permaneça como está. Aprovado.
Item dois; deputado Ricardo Madalena solicita que seja convocada a Dra.
Alexandra Carmelino Zatorre para ser ouvida na CPI. Em discussão. (Pausa). Não
havendo deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável
permaneça como está. Aprovado.
Item três; deputado Ricardo Madalena solicita que seja expedido Ofício ao Icesp,
para que envie à CPI cópia autenticada do protocolo aprovado pelo CONEP/CEP das
pesquisas testes da fosfoetanolamina sintética. Em discussão. (Pausa). Não havendo
deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como
está. Aprovado. Item quatro; deputado Roberto Massafera. Passo a presidência para o
deputado Ed Thomas para que leia o Item quatro.
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***
- Assume a Presidência o Sr. Ed Thomas.
***
O SR. ED THOMAS – PSB – Requerimento do deputado Roberto Massafera
que solicita que seja expedido ofício à Dra. Milena Perez Mak, solicitando o
encaminhamento do conteúdo da apresentação do XX Congresso Brasileiro de
Oncologia Clínica, realizado em 2017, relativo à fosfoetanolamina sintética.

Em

discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos para a discussão, em votação.
Quem for favorável permaneça como está. Aprovado.
Item cinco; Deputado Roberto Massafera que requer envio de ofício ao Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo, solicitando o encaminhamento de cópias dos
certificados de Análise Química da Fosfoetanolamina "sintética" distribuída aos
pacientes escolhidos para a pesquisa científica, na forma do protocolo aprovado. Em
discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos para a discussão, em votação.
Quem for favorável permaneça como está. Aprovado.
Item seis; deputado Roberto Massafera, requer envio de ofício à PDT - Pharma
solicitando o encaminhamento de cópias dos certificados de Análise Química da
Fosfoetanolamina "sintética" produzida pela PDT - Pharma e enviada para a Furp Fundação para o Remédio Popular. Em discussão. (Pausa). Não havendo deputados
inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está.
Aprovado.
Item sete; deputado Roberto Massafera, requer o envio de ofício à Fundação para
o Remédio Popular (Furp) solicitando o encaminhamento de cópias dos certificados de
Análise Química da Fosfoetanolamina "sintética" encapsulada pela Furp e enviada ao
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Em discussão. (Pausa). Não havendo
deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como
está. Aprovado. Os outros dois requerimentos são de autoria do nosso relator, o
deputado Ricardo Madalena. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.
***
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- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.
***

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Obrigado. Item
oito; deputado Ricardo Madalena requer que seja solicitado ao Senhor Secretário de
Estado de Saúde, Dr. David Uip, que informe se tomou conhecimento sobre a pesquisa
da fosfoetanolamina sintética aos animais, encaminhando cópia dos documentos que o
cientificou sobre as pesquisas. Em discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos
para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado.
Item nove; deputado Ricardo Madalena requer que seja solicitado ao Senhor
Secretário de Estado de Saúde, Dr. David Uip, que encaminhe os seguintes documentos
relacionados à pesquisa da Fosfoetanolamina Sintética: 1-

Nome do investidor

principal; 2- Cópia do pedido de aprovação dos dados do projeto de pesquisa junto ao
CONEP; 3- Cópia integral da versão TCLE 11, de outubro de 2016, aprovada pelo CEP
- Comitê de Ética em Pesquisa; 4- Cópia dos documentos de autorização e de aprovação
da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, para a realização da pesquisa;
5- Relatório contendo os nomes de todos pacientes da pesquisa com os devidos
prontuários; 6- Relatório contendo todos os dados dos pacientes com os devidos
prontuários, que vieram à óbito no decorrer da pesquisa, indicando data do recrutamento
e data do óbito; 7- Relação com nome e RG dos profissionais de enfermagem que
acompanharam os pacientes, durante todo o período de realização da pesquisa e 8Documento integral e conclusivo da pesquisa realizada pelo Icesp, assinado por todos os
responsáveis.
Em discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos para a discussão, em
votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado. Obrigado. Documento
do deputado Ricardo Madalena, que requer seja solicitado ao Dr. Paulo Hoff,
coordenador na pesquisa da fosfoetanolamina sintética, que esclareça fundamentalmente
suas declarações sobre a CPI da fosfoetanolamina sintética, publicada no dia
09/02/2018, no Caderno Saúde e Ciência, da Folha de São Paulo, respondendo às
perguntas:

26

A. A afirmação "tentar transformar um resultado científico pela força política é
muito perigoso", no último parágrafo, se refere especificamente a que? A qual política?
Qual foi a tentativa de transformar o resultado? O que é perigoso? Por quê?; B. A
primeira pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz, "Como o
senhor avalia a CPI que apura eventuais falhas no estudo da fosfoetanolamina?" Tem
um parágrafo em que o senhor diz "com a anuência de todos", dar nomes e cargos para
essa afirmação. Nesse sentido, como julga que os resultados foram apresentados com
transparência? Estão disponíveis? Onde?; C. A segunda pergunta da Folha de São Paulo
caderno saúde mais ciência diz, "Os auditores apontam falta de um estudo de
farmacocinética, conduta do medicamento no corpo. Isso de fato ocorreu?", o senhor
respondeu, "decidimos que não faríamos um estudo de desenvolvimento completo da
droga".
Dar nomes completos, cargos das pessoas mencionadas nesta decisão, de não
fazer um estudo de desenvolvimento completo da droga. O senhor afirma que o grupo
interministerial faria farmacocinética, solicitamos que envie os documentos que
comprovam sua afirmação. O Sr. Ed Thomas assume a presidência e dá continuidade ao
item 11.
***
- Assume a Presidência o Sr. Ed Thomas.
***
O SR. ED THOMAS – PSB – Lembrando que é a continuação, o requerimento é
de um corpo só e depois o presidente dá o comando da votação, para aprovação ou
desaprovação. Continuação do requerimento do deputado Ricardo Madalena. D. A
terceira pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz, "Foi esse o
desenho do estudo?". Solicitamos apresentar os nomes completos e cargos que ocupam
todos os envolvidos da Comissão de Ética em pesquisa da Faculdade de Medicina da
USP, que aprovaram o desenho do estudo.
Quando diz, "nós discutimos com a ANVISA", apresentar nomes e cargos de
quem participou desta discussão e qual o local e forma de como foi feito. E identificar
os personagens da ANVISA que deram anuência verbal, nome, cargo e o que mais achar
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pertinente. Onde ocorreu a discussão interministerial, mencionar os personagens, local,
data, tanto da vossa equipe do Icesp, nome completo, cargo, quanto a equipe do
ministério, cópia da ata e cópia dos dois projetos mencionados.
E. A quarta pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz,
"Também questionam a dose da droga usada no estudo". Nomes completos dos
pacientes que conversou que estavam recebendo o produto, como foi feito o contato e
local. Identificar o grupo 'Defensor da fosfoetanolamina', nomes e profissões. Se a
decisão de administrar a pílula da fosfoetanolamina, as três cápsulas, de uma vez só, ou
seja, uma única vez ao dia, partiu somente do investidor principal ou foi do grupo de
todos os envolvidos nos testes funcionários do Icesp, em caso afirmativo cópia da ata
desta decisão, com nomes completos e cargos. Ainda seguindo com o requerimento do
deputado relator Ricardo Madalena, a continuação.
F. A quinta pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz,
"Outra crítica é que o estudo só envolveu pacientes com tumores avançados. Por quê?"
Quando este órgão, Icesp, tem pela frente uma pesquisa de clamor popular e com vários
testemunhos, não seria prudente testar pacientes em estado inicial, estado intermediário
e não somente em estado terminal?; G. A sexta pergunta da Folha de São Paulo caderno
saúde mias ciência diz, "Há também queixa de cerceamento de dados. Procede?". O
porquê de mencionar a indústria farmacêutica, ela participou desta pesquisa? A indústria
Farmacêutica estava direta ou indiretamente participando desta pesquisa? Em caso
afirmativo quais empresas ou laboratórios? Passe-nos a Lei que diz sobre "questão de
confiabilidade de direito à privacidade do paciente", que não permitiu acesso aos
pacientes pelos auditores; H. A sétima pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde
mais ciência diz, "O estudo já foi concluído?". Comprovar através de documentos
(laudos ou o que mais achar pertinente) a afirmação "Os regimes de imunoterapias que
já dão respostas de 80% neste tipo de tumor".
A afirmação "Sugerimos modificações e reabrir um grupo só de melanoma".
Quem sugeriu, nomes completos e cargos. A frase do senhor "Responderam que não
fariam nenhuma modificação sem a farmacocinética". Solicito cópia do ofício do senhor
e cópia da resposta. O senhor afirma que teve anuência do Prof. Gilberto e de alguns
deputados, na aprovação do estudo e no acesso ao Projeto antes do estudo começar.
Solicito cópia da comprovação da anuência do Prof. Gilberto e dar nomes aos deputados
mencionados pelo senhor; I. A oitava pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde
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mais ciência diz, "O interesse pela "fosfoetanolamina" sempre foi mais político do que
científico. Como o senhor vê isso?".
O senhor afirma que "fizemos um estudo bem feito". Nomes e cargos de todos os
envolvidos quando diz 'fizemos' e discorrer sobre o que quis dizer com "Um estudo bem
feito"; J. Todas as pesquisas de câncer realizadas pelo Icesp são feitas apenas com
pacientes com tumores avançados?; k. Por que apenas pacientes com tumores avançados
foram selecionados para a pesquisa da fosfoetanolamina? Sr. Presidente, esta é leitura
do requerimento do signo deputado Ricardo Madalena. O comando da votação é do
presidente, já terminado o requerimento.
***
- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.
***
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Em discussão.
(Pausa). Não havendo oradores inscritos para a discussão, em votação. Quem for
favorável permaneça como está. Aprovado o requerimento. Eu queria também
comunicar a presença no nosso deputado, membro dessa Comissão, Celso Nascimento.
Muito obrigado pela sua presença, deputado.
Agora vamos retornar a palavra ao Dr. Ildeu. Só para quebrar um pouco o tom
desse requerimento ardo, fruto de uma entrevista – eu diria uma entrevista maldada – na
Folha de São Paulo. As pessoas às vezes falam demais e não tem um controle da própria
língua. Eu gostaria de dizer o seguinte ao senhor, Dr. Ildeu. Há mais ou menos 600
anos, nós tivemos um cientista chamado Nicolau Copérnico, na época se ensinava que o
mundo, o universo, girava em torno da Terra. Ele teve a ousadia de dizer que não, a
terra girava em torno do sol, mas não discutiu muito e ficou quieto. Acredito que 100
anos depois tivemos um outro cientista, Galileu Galilei, que provou matematicamente
que a Terra girava em torno do Sol. Isso tudo contrariava os ensinamentos da Igreja
Católica, que dizia que a Terra era o centro do universo e o ser humano era a única
espécie direta e semelhante a Deus.
Então, Galileu com a sua tese foi execrado, até preso, e depois para ele ser
liberado teve que declarar que tudo que ele fez estava errado, e que realmente a Terra
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ainda era o centro do universo. Passou o tempo, ele morreu, e nós nem sabemos onde
estamos nesse universo, do tamanho que tem, tão grande que é. Esta pesquisa é
exatamente porque nós temos sido bombardeados pela mídia com a informação de que,
nos próximos 20 anos, 30% da população do mundo terá alguma forma de câncer,
algum tipo de doença. As pesquisas entram em todos os níveis dizendo que a culpa é a
alimentação, a radiação, o raio X, o sol, a bebida, o stress, um monte gente, cada um
colocando uma causa.
Ao mesmo tempo, as pessoas vêm que o chá de casca de Ipê combate ao câncer,
nada melhor do que um cientista que faz as suas provas, que apresenta os seus resultas e
que, de uma certa maneira, não preencheu os requisitos. A fosfoetanolamina foi
desenvolvida em 1994, em São Carlos, pelo Instituto de Química, pelo Prof. Gilberto.
Foi pesquisada no Hospital de Câncer de Jaú, um Projeto, naquela época, feito entre a
Universidade de São Paulo, o Instituto de Química e a o Hospital do Câncer de Jaú. Isso
cumpriu as etapas, na época não havia Anvisa ainda, havia o Ministério da Saúde.
A primeira etapa foi o cumprimento da pesquisa, em termos de teste em animais;
a segunda etapa foi a pesquisa em teste em seres humanos, em termos de feitos
colaterais; e a terceira etapa, que seria usar o medicamento em si, não foi cumprida. Não
se concluiu os resultados da pesquisa e o Hospital de Jaú não levou para frente. O
pesquisador em São Carlos fazia 200 pílulas por dia, quem pedisse ele dava para
experimentar, alguns médicos de Jaú mandavam buscar esse produto que ele fazia,
dizendo que para algumas pessoas poderia funcionar muito bem e para outras não.
A Anvisa, numa de suas resoluções que deve ser de nº 38, ela diz que todo o
paciente, em fase terminal – paciente compassivo, que tem compaixão – pode ser objeto
de utilizar algum tipo de produto que ainda não está autorizado como medicamento.
Recentemente, com o tempo, o Instituto de Química em São Carlos foi submetido a
pedidos judiciais de fornecimento da pílula. Para quem fazia 200 pílulas por dia e tinha
mais de 2 mil requisições judiciais pedindo 500 mil pílulas, não tinha condição de
atender. Nós, para intervir nisso, pedimos ao governador para que mandasse fazer essa
pesquisa.
Ao mesmo tempo, foi aprovado um Projeto de lei no Congresso Nacional onde
dentro da resolução da Anvisa, dizendo que todo o paciente em fase terminal, ou a
critério do médico, poderia utilizar produtos que estivesse em estudo – coisa que os
laboratórios americanos e europeus fazem, usando as cobaias brasileiras ou africanas.
De certa forma, como não é um produto elaborado pela grande indústria farmacêutica, o
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setor entrou com uma Ação de Inconstitucionalidade, e essa lei provado pelo Congresso
Nacional, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, ou seja, há quase mais de dois
anos, essa lei está em julgamento a sua inconstitucionalidade, ela está paralisada nas
mãos do relator do Supremo Tribunal Federal, que é o Dr. Gilmar Mendes – que gosta
de soltar muita gente e, ao mesmo tempo, não resolve coisas pequenas.
Então nós temos hoje esse projeto que foi feito. A mando do governador do
Estado, o Icesp elaborou um roteiro, aprovou e tentou cumprir. Esse roteiro, a auditoria
externa que fez parte pontuou falhas no rastreamento da pesquisa e nas etapas. E não
foram bem esclarecidos. O senhor presenciou a Dra. Suleima, que pura e simplesmente
recebia um papel de um lado, passava por outro, mas não tinha responsabilidade
nenhuma. Então temos que respeitar, porque sua função era só essa.
E para o senhor ter uma ideia, com autorização da pesquisa, o laboratório PDTPharma de Cravinhos, tem efetuado a síntese da fosfoetanolamina com orientação do
professor Gilberto, tem fabricado o produto e enviado à FURP para que encapsule o
produto que será fornecido aos pacientes no Icesp. Na hora de encapsular ela adiciona
um produto inerte que serve para favorecer o encapsulamento. Isso depois é remitido ao
Icesp. Quando vem o produto da PDT-Pharma para a FURP, vem com análise química.
Mas no instante que a FURP faz o encapsulamento e leva ao Icesp, no nosso entender
de controle de qualidade e rastreamento, também deveria efetuar exames químicos
naquele produto, porque foi inserido nele um elemento inerte que mudou a composição.
Ao chegar no Icesp, esse material chegava ainda com as análises químicas do
fabricante PDT, e era arquivado na farmácia e distribuído aos pacientes terminais que
foram selecionados. Quando o projeto aprovado dizia que seriam estudados dez tipos
diferentes de tumores, e cada um desses elementos em estudo teria 21 pacientes de
amostra para serem testados. Eles começaram também com uma dosagem de três pílulas
ao dia, de 1.500 miligramas pelo período inicial, e depois passaria para duas. Nós
tivemos os testes, e num certo tempo foi dito que não funcionava. Que as pesquisas não
deram resultado nenhum.
Então nós temos nosso questionamento de que somente foram selecionados
pacientes terminais. E nós sabemos, pela informação, que os pacientes terminais que já
fizeram radioterapia, quimioterapia, sua flora intestinal está agredida e praticamente não
tem mais absorção de vitamina e nem de nada. Na hora que você toma alguma coisa por
via oral, o organismo elimina sem nenhum tipo de absorção. E para isso estava previsto
que seriam executados testes sanguíneos chamados de farmacocinética, para saber o
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grau de aproveitamento. E não foram feitos. E ao mesmo tempo temos um relatório
assinado pela Dra. Suleima, que aqui esteve, dizendo que “consta a informação de que a
ingestão das cápsulas se dará através de três cápsulas, três vezes ao dia” e isso daqui não
é recomendado nem no estudo. Eram três cápsulas divididas em três vezes ao dia cada
uma.
Enfim, são erros que mostram em nosso entender, que não sabia se a pesquisa
seguiu um roteiro ou não. A pesquisa mostra suas falhas. O senhor está aqui indicado
como membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, exatamente porque
estamos discutindo um assunto que não vai resolver os cem tipos de câncer que
conhecemos. Não vai resolver todo mundo, mas se 20% dessas pessoas tiverem um
efeito positivo, estaremos com um produto extremamente barato e desenvolvido por
nossa universidade, sem custo, sem royalty e sem direitos autorais, porque foi cedido
graciosamente ao Estado, para que colaboremos em uma coisa que amanhã, daqui dez,
20 anos a própria humanidade poderá fazer parte.
Devolvo a palavra ao senhor.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Só queria comentar então, nesse
aspecto mais geral, primeiro também me congratular nessa iniciativa de discutir a
questão da ciência e seu impacto na sociedade. Isso é uma coisa importante. E discutir
isso com base no convite a cientistas e pesquisadores, tem muitas instituições brasileiras
que fazem pesquisa nisso. Pelo que sei também, o Ministério da Ciência e Tecnologia
teve três grupos criados que examinaram isso da UFRJ, da Unicamp. É importante
também que os resultados que eles obtiveram sejam apresentados, para que haja uma
discussão mais completa e ampla.
O presidente citou o Galileu, e gostaria de lembrar que ele foi considerado o
introdutor da metodologia científica. É uma coisa que veio aprimorada nesses 400 anos.
Quer dizer, nós criamos métodos. Não é à toa que os laboratórios hoje exigem todo um
trabalho de pesquisa especializada, para que acompanhe o trabalho dos outros.
Exatamente porque a ciência veio de controversas, e o tempo todo está se renovando
com novas ideias. Isso faz parte da ciência. Agora também faz parte criarmos métodos
que tenhamos confiança, estudar e analisar. E isso a Câmara, o Senado, os deputados e
parlamentares têm o direito e obrigação de cobrar das instituições públicas que
funcionem com transparência. É uma questão importante para nós.
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Agora a nossa preocupação é que a questão da ciência envolva a metodologia, os
testes feitos com cuidados e a verificação por outros grupos. É algo essencial na ciência
que outros grupos possam fazer o mesmo experimento e confirmar aquilo. Essa é uma
questão essencial para nós, na visão da ciência.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só um
momentinho. Queria comunicar que estamos no ar na TV, e também na internet. Então
o senhor está sendo observado por muita gente. Muito obrigado.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Obrigado. O que aumenta a
responsabilidade aqui. Mas eu acho que essa postura da SBPC e de outras entidades
científicas que certamente têm o dever de discutir com vocês. Estamos enfrentando um
problema gravíssimo, e outros também de saúde pública no Brasil. Recentemente
ficamos no Congresso Nacional, quase que durante todo o semestre passado, lutando
por verbas e recursos que estão sendo cortados da Fiocruz, das universidades que fazem
essas pesquisas e outras.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu pediria
que o Sr. Ildeu fosse mais objetivo naquilo que cabe a responder aqui para nós, até por
causa do tempo que nós temos. Muito obrigado.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Ok, desculpe, estava me excedendo.
Mas eu gostaria inclusive de passar para a professora Helena, porque ela tem uma
grande experiência nessa parte, inclusive da questão.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Primeiro
nós temos que arguir ele a respeito do ofício que ele assinou contra esta CPI, e depois
pode ser ouvida a segunda testemunha.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É o seguinte, nós
recebemos em 30 de outubro do ano passado um ofício em que o senhor assina,
juntamente com o Dr. Luiz Davidovich e o Jorge Costa e Silva, presidente da Academia
Nacional de Ciência, sobre a pesquisa, uma posição talvez contrária ao que está sendo
feito. Não sei se o senhor se recorda.
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O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Sim, com certeza. Tenho aqui.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então quando o
senhor assinou isso daqui, tinha conhecimento desse procedimento nosso?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, nós tínhamos conhecimento
disso que mencionei aqui. Havia toda uma discussão na comunidade científica desse
fato. Obviamente chegou à nossa diretoria pelos colegas que trabalham nessa área. A
preocupação que foi externada nessa carta de que essa questão fosse tratada de maneira
científica, e os ricos que isso traria se não fosse feita adequadamente. Quando
mencionamos a CPI, falamos inclusive “aparentemente”, porque não tínhamos certeza
das intenções, como estão ficando claras aqui, que é de fato investigar a fundo o que
aconteceu.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor
tem essa ciência hoje?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Tenho, estou percebendo aqui e
tenho essa percepção de que existe um interesse de investigar a fundo e usar o
conhecimento das instituições de pesquisa, dos pesquisadores. Como eu disse aqui, para
nossa entidade é um papel fundamental dos órgãos públicos e do parlamento investigar
isso, porque é recurso público na pesquisa.
A nossa preocupação é o que estou externando aqui, que todas essas investigações
têm que ser lastreadas. Investigações cientificadas cuidadosas na metodologia científica,
com as regras internacionais que são fundamentais inclusive para que a pesquisa tenha
uma repercussão concreta, e de fato melhorar a situação de saúde em geral. Nossa
preocupação é nesse sentido. Se nós interpretamos erradamente, obviamente
reconhecemos que o fizemos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor
acha que interpretou erradamente antes de ter ciência da responsabilidade, da
imparcialidade desta CPI?
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O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, nós não colocamos isso. Nós
nem sabíamos quem eram os componentes da CPI. Colocamos que aparentemente, se
essa questão, dependendo da maneira como a coisa fosse usada, tem riscos para a
própria pratica da ciência no cotidiano. Esse é o alerta que nós colocamos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor
tem ciência que nós não estamos aqui para dizer se a fosfoetanolamina funciona ou não?
Que nós estamos aqui para apurar vidas humanas que foram testadas, e o dinheiro
público que foi gasto? O senhor tem essa ciência?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Agora o senhor está colocando isso
como objetivo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, e não tenho como duvidar
disso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok, pode continuar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Semana passada
nós tivemos uma entrevista do Dr. Paulo Hoff, que foi coordenador dessa pesquisa. A
Dra. Suleima mesmo falou que ele era o coordenador científico e comandou tudo isso. E
ele declara que é perigoso usar força política para questionar pesquisa. Então nós não
estamos usando nada de força política para questionar a pesquisa, mas nossa obrigação
de fiscalizar os recursos públicos e onde foram usados, e se eles foram usados
adequadamente. Temos indícios da auditoria externa, que o roteiro de pesquisa
aprovado pela Comissão de Ética Médica não foi cumprido nas formas normais que se
exigem numa pesquisa.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Às vezes, e principalmente na língua
portuguesa, uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Então só para dar uma
dica ao nosso cientista. Com muita honra nós o recebemos aqui na Casa, mas só para
dizer que a Comissão formada não é agora responsável, e nem agora que está pensando
seriamente no assunto.
Esta Comissão, desde sua criação, vem com esse objetivo, de fiscalizar,
principalmente se o dinheiro público está sendo bem utilizado, e se tudo aquilo que está
sendo divulgado, até o nosso interesse é que se houver resultados positivos a isso,
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graças a Deus, mais uma grande descoberta e principalmente aqui no Brasil, que fique
bem claro que esta Comissão, desde seu início, teve o objetivo de pautar a verdade,
somente a verdade.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
nobre deputado. Devolvo a palavra.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Eu estava mencionando que nossa
preocupação, ao colocar esses alertas, é com as instituições de pesquisa. É preservar a
ciência no Brasil, para que ela não seja desacreditada. Vocês sabem disso e são
lutadores por ela aqui em São Paulo, que tem uma forte pesquisa. Que as metodologias
científicas, o processo da ciência, sejam seguidos. E os testes clínicos e pré-clínicos
sejam feitos de maneira adequada.
É isso. Acho que essa colocação da sociedade... Claro que quando fazemos uma
manifestação, às vezes não estamos exatamente cientes de todos os objetivos. Às vezes
nossas entidades fazem alertas, e colocamos questões que são muito caras para a
sociedade científica, que são essas que estamos aqui discutindo. E essa importância do
método, da preocupação das pessoas, dos testes, da verificação, da reprodutibilidade,
são questões inerentes à pratica da ciência.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Então o
que o senhor acabou de dizer aí subentende que você assinou algo sem muito
conhecimento. O senhor há de convir comigo, na minha opinião. Que seja dita a do
senhor.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, eu discordo pelo seguinte...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então me discorra sobre o ofício que
o senhor assinou, por favor.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Estou tentando lhe explicar o
seguinte, como eu estava dizendo aqui, eu represento a sociedade, tem 142 sociedades
científicas.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu
gostaria que ele fosse mais objetivo porque temos que trabalhar no Plenário daqui a
pouco.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Estou tentando ser objetivo ao dizer
que certamente o senhor aqui funciona com o seu assessor trazendo N coisas. Eu recebo
todos os dias coisas de várias áreas do conhecimento, como mencionei aqui. Temos uma
confiança nos colegas de várias áreas.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Como o senhor confiou em assinar
isso daqui sem ter conhecimento, concorda?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, nós tivemos conhecimento.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então discorra sobre o que o senhor
escreveu aqui, por favor.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - As pessoas que trouxeram isso eram
qualificadas e tinham conhecimento da área. Portanto, as três sociedades científicas
maiores do país assinaram um documento de alerta. Esse foi o nosso papel.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Tudo bem, o senhor assinou. Só quero
que discorra sobre o que assinou aqui.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Já mencionei os vários aspectos aqui,
exatamente o que dizemos aqui.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor quer que eu pontue, ou vai
discorrer sobre o que assinou? Só isso, Sr. Presidente.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não estou entendendo qual a lógica
do seu questionamento, porque eu posso dizer sobre isso que está aqui colocado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então vamos lá.
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O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Desculpa deputado, eu posso tentar
fazer isso?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pode.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - O que fizemos foi começar dizendo
da importância do problema do câncer, do método cientifico, da importância dele.
Citava o fato da fosfo ter sido examinada. Citamos as três pesquisas, de três grupos de
pesquisa, de três universidades, organizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, que tinha feito testes iniciais de não funcionamento. Depois citamos o
Governo do Estado de São Paulo que estava fazendo testes, e inclusive nem terminou
ainda, pelo dito aqui, e não havia indicações de que estava tendo resultados positivos até
aquele momento.
O que nós dizíamos era o seguinte, um alerta, inclusive porque essa questão gerou
uma comoção nacional muito grande e justa, porque as pessoas que têm parentes nessa
situação, e eu também tenho, têm um aspecto muito emocional, e queremos soluções
para isso. Então nessa carta nós alertávamos, como estou fazendo de novo aqui, o risco
de transformarmos isso numa batalha que pode distorcer a questão. Agora por minha
presença aqui, e estou vendo inclusive a participação de vocês, essa questão da
transparência pública é essencial. Essa questão que os órgãos públicos têm o direito de
cobrar das instituições, cobrar se a pesquisa funcionou, de outras instituições que
possam fazer outras pesquisas que acompanhem isso, tudo isso estamos de acordo.
A nossa questão é que estávamos alertando para um processo que pode gerar uma
distorção nessa relação da sociedade com a ciência.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ficou claro para o senhor de que essa
não é a nossa função? Nossa função é apurar com transparência, imparcialidade e
responsabilidade. Ficou bem claro?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Estou com clareza agora, por suas
colocações.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Obrigado. Vou só fazer uma
pergunta, Sr. Presidente. O senhor disse no final do ofício aos deputados, e gostaria que
o senhor tecesse comentários a respeito desse parágrafo. “Como vamos estimular a
ciência brasileira se um resultado inesperado ou negativo pode ser questionado não por
seu valor técnico, mas na área política?”. O que o senhor quis dizer com isso?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Essa é uma pergunta que já
aconteceu inúmeras vezes, e o deputado citou o exemplo do Galileu, que o resultado
científico foi questionado na arena política. Existem inúmeros exemplos no Brasil, nos
Estados Unidos hoje, de pesquisas das mais variadas áreas, que isso acontece. Nós
colocamos inclusive como interrogação, e não afirmação.
Nossa questão era, temos que tomar cuidado e discutir, e louvo novamente a
iniciativa de vocês de discutirmos isso com todo o cuidado, discutir a pesquisa que foi
feita, as outras pesquisas, fazer novas pesquisas, porque esse é o papel inicial da
atividade científica. E é papel de vocês cobrar que as instituições de pesquisa funcionem
adequadamente, e que os recursos públicos sejam usados adequadamente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Está permitido,
faça o favor.
A SRA. HELENA NADER - Em primeiro lugar, mais uma vez quero agradecer,
e mostrar aos senhores que essa carta assinada por três instituições, uma dela que já tem
200 anos, criada por Dom Juan Sexto, a Academia Nacional de Medicina, junto com
uma centenária Academia Brasileira de Ciências, e por uma septuagenária Sociedade
Brasileira Para o Progresso da Ciência, nós viemos aqui para juntos tentarmos
esclarecer e fazer avançar cada vez mais a ciência e a saúde em nosso país.
Vou tentar colocar algumas coisas bem rápido, até em relação a algumas
colocações que o senhor mesmo fez. Por que paciente terminal? Isso tem sido dito
várias vezes. Eu posso lhe responder. Eu trabalhei arduamente com nosso querido e já
falecido ex-presidente da Fapesp, professor William Saad Hossne, que foi quem criou
nesse país o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa em Humanos. E o Brasil é
reconhecido internacionalmente pela sua conduta na ética em pesquisa com humanos.
Isso começou em Helsinque, e o Brasil fez sua legislação por volta de 1980, 90, e ainda
não temos uma lei. São só resoluções. Mas são seguidas religiosamente.
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Então quando se vai fazer pesquisas em humanos, para evitar o que aconteceu na
Alemanha nazista, em que ideias eram efetuadas em crianças, mulheres grávidas e assim
por diante, para satisfazer a curiosidade de alguns, ao longo dos anos a humanidade
cresceu se criaram normas. Você tem que fazer primeiro a pesquisa nem em animais,
porque animais também têm legislação, mas primeiro em modelo de células, em
laboratórios. Depois você mimetiza órgãos, e depois para os animais.
E eu fico chateada, porque gostaria muito de dizer aos senhores que tudo da
fosfoetanolamina, todas as pesquisas feitas em animais, estão erradas. Mas não. Foram
feitas em diferentes laboratórios e em nenhum dos modelos ela deu resultado. Nenhum,
seja na célula animal ou no animal.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Sr. Presidente.
A SRA. HELENA NADER - Estou encerrando. No entanto, para o paciente
terminal, foi dada essa... O senhor perguntou da Anvisa, estou querendo lhe trazer as
explicações do conhecimento científico e parabenizar essa CPI por buscar a
transparência do gasto público. Eu lhe parabenizo, tanto que viemos aqui. Não era uma
intimação, nós estamos aqui para colaborar. A Anvisa não tem que dar um parecer.
Coisa que se é uma droga que passou por todas as etapas, é obrigatório. Então no caso
da Anvisa, o senhor não tinha que ter isso, porque partimos para outro estremo, que é o
nome do paciente que já esgotou várias tentativas.
Isso pode trazer um viés? Pode. Não posso ser falsa e dizer para o senhor que não.
O fato de já ser um paciente terminal pode trazer um viés. Só que se eu não quero o
terminal, eu tenho que seguir o protocolo mundial. Eu tenho que fazer células, animais e
depois eu vou. O senhor está entendendo? É por isso quê...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - A senhora
permite? Nós já recebemos aqui há uns 15 dias o presidente da Sociedade Brasileira de
Oncologia, Dr. Sérgio Simão. E ele já nos deu uma aula sobre o roteiro e o protocolo de
pesquisa, sobre todas essas etapas. Nós já fomos bem instruídos sobre esse assunto.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E pela ordem, Sr. Presidente. Nós
também recebemos o Dr. Durvanei numa das primeiras sessões, na qual ele comprovou
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que isso... Ele é um cientista renomado que trabalha no Butantan, e provou para nós que
a fosfoetanolamina funciona em animais. Só para relembrá-los.
A SRA. HELENA NADER - Os dados publicados, e aí vamos voltar para
Galileu Galilei, é por se move, a ciência tem que ser repetida e comprovada. Os
modelos feitos em laboratório acreditado no Brasil e internacional, para não falar de
outros, que é o laboratório em Santa Catarina, do professor Calisto, sem contar o INCA
- Instituto Nacional do Câncer, o do Ceará e da Fiocruz, mostraram ineficácia. Então a
ciência é assim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. Para
continuar o que eu falava, queria dizer à senhora que o Dr. Sérgio Simão leu o roteiro, e
o protocolo de pesquisa aprovando pela CEMP e pelo Icesp para desenvolver, essas
etapas iniciais foram dispensadas pela experiência anterior. Quer dizer, o responsável
pela pesquisa chamou para si a liberação dessas etapas iniciais. Da mesma forma que no
protocolo dele, dizia que tinha que ser 21 pessoas por corte, e ao invés de dez, parece
que pegou só seis, e 70 pessoas. E o Dr. Sérgio Simão também nos disse o seguinte.
A SRA. HELENA NADER - Ele é ex-professor da Escola Paulista de Medicina,
conheço bem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ele falou o
seguinte, nós perguntamos para ele. Uma corte qualquer de tumor, de próstata ou mama,
no caso de pegar meia dúzia de pessoas para testes, ele falou que é muito pouco.
Estatisticamente é desprezível.
A SRA. HELENA NADER - É verdade.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então nas
palavras dele, todos os testes de pesquisas executados foram desprezíveis, porque não
cumpriram nem o critério estatístico.
A SRA. HELENA NADER - Concordo.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu como
engenheiro estou acostumado a fazer controle de qualidade. Vou fazer um prédio de 30
andares, e em cada andar o concreto usado tem que ser analisado, e tem que deixar a
prova de que foi feito isso, a rastreabilidade. Quer dizer, estamos diante de uma
pesquisa que eliminou etapas que não poderiam ter sido eliminadas, porque ninguém
sabia da nossa parte, e ao mesmo tempo o que foi feito.
Agora se 21 pessoas serão analisadas, não teria que estar distribuído em paciente
inicial, terminal, intermediário, placebo, etecetera? Não foi cumprido estatisticamente.
Agora só para a senhora ter uma ideia, o Instituto de Química em São Carlos recebeu
quase dez mil notificações judiciais para fornecer, e não pode fornecer. Agora que nós
autorizamos e o governador liberou a pesquisa, e o Icesp está fazendo, a PDT-Pharma
fazendo a síntese da fosfoetanolamina, agora que aconteceu isso, eles estão recebendo
determinações judiciais para fornecer aos pacientes que também são terminais e têm
uma última esperança. Mas o advogado cobra X e eles cobram Y, então temos um
prolongamento do sofrimento dessas pessoas, e ainda gastando, coisa que se tivéssemos
uma certeza conclusiva, uma pílula dessas custaria três reais para o tratamento.
Sabemos que uma quimioterapia custa 50, cem mil, e a imunoterapia custa 200,
500 mil. A sociedade, o sistema de plano de saúde não tem recursos suficientes para
tratar as pessoas da forma convencional. Queria dizer à senhora o seguinte, se eu tenho
um filho que estuda medicina na melhor faculdade de São Paulo, e ele gosta de
oncologia, o professor gosta dele, manda ele fazer mestrado, vai para os Estados Unidos
fazer pós, fica dez anos trabalhando lá e aprende tudo que se faz lá na técnica moderna
cirúrgica, radioterapia, quimioterapia. Chega no Brasil, ele vai trabalhar, tem muito
trabalho e não terá nem tempo de se dedicar a uma pesquisa. Então o cientista vai ter
que perder tempo e queimar a cabeça para ver se alguma coisa mais barata funciona.
Estamos aqui buscando através da ciência a inovação, que vai permitir, num
futuro próximo, pelo menos uma colaboração para reduzir os custos. A sociedade
brasileira, e eu diria mais, a sociedade mundial na China, na Índia, no Paquistão e na
África não terão dinheiro e nem recurso suficiente para cuidar da doença. Essa é nossa
visão.
A SRA. HELENA NADER - Com certeza. O senhor permite? Por isso que logo
lhe falei, e a todos os egrégios deputados dessa Casa que fazem parte dessa Comissão,
que nós nos congratulamos com o foco e essa transparência. Por isso viemos aqui. O
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que eu quis lhe colocar é o porquê do terminal. Porque se permite nessa situação,
queimar etapa é uma palavra feia, mas pular algumas etapas. Se o que nós queremos é
entender, e como o senhor bem falou, o Simão já deu uma aula aqui, o senhor sabe que
teremos que começar com vários e a duplo cego.
Ninguém sabe qual é a droga, o placebo, os vários modelos animais. Por isso que
pesquisa de novas drogas é muito cara, e leva no mínimo nove, dez, até 15 anos. Mas eu
parabenizo mais uma vez os senhores por essa transparência, e por quererem entender
como se dá o gasto público.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Aproveitando sua
presença aqui, e que estamos sendo televisionados, queria dar uma ligeira explicação à
senhora. Sou engenheiro civil, mas na minha época de estudante estudávamos química,
biologia, e depois com a vida viramos médico. Depois de 50 anos formado como
engenheiro, eu acho que também tenho um diploma de médico e advogado. Queria dizer
à senhora o seguinte, o nosso organismo produz a fosfoetanolamina. E essa fosfo em
nosso organismo atua no metabolismo basal através do sistema imunológico.
Quando estamos doentes, o sistema imunológico combate à doença. E o câncer é
igual, é uma reprodução acelerada de alguma forma, que o sistema imunológico
combate. O que acontece? Nossa vida moderna, nossa alimentação, os raios cósmicos,
raio X, etecetera, prejudicam esse sistema imunológico, então não temos a produção
adequada. A pesquisa científica, está aqui o professor Durvanei que tem feito isso, a
síntese da fosfoetanolamina fora do corpo torna aceitável pelo organismo a absorção.
Então essa síntese atua no sistema imunológico, no combate da célula doente. Por que
estou falando isso? Então algumas pessoas reagem bem, outras não.
Se eu já tenho câncer, se já fiz radioterapia ou quimioterapia, e sou chamado de
paciente terminal, teoricamente para muita gente meu intestino não absorve nem
vitamina, e nem fosfoetanolamina. E alguns reagem. Para a senhora ter uma ideia, hoje
a PDT-Pharma tem mais de 2.500 mandatos judiciais atendidos, e está fornecendo sem
autorização médica. O juiz concede a liminar para que a PDT-Pharma forneça a pílula
para a pessoa, mas teria que ter um médico para acompanhar e dar o resultado, se está
indo bem ou não. Mas temos tido uma demanda crescente.
Então queria dizer para a senhora o seguinte, que temos escutado e pesquisado.
Uma pessoa normal que contrai o câncer em estado inicial, se for tratada dessa forma,
talvez tenha 20% de chances de curar. E se for fazer o tratamento normal,
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quimioterápico, também vai ter. A probabilidade do tratamento convencional não é
diferente, não sei se estatisticamente a senhora tem isso. E alguns têm a sorte,
dependendo...
A SRA. HELENA NADER - Não, é um pouco diferente. Inclusive em relação à
sua colocação, por que os dados mostram que o envelhecimento favorece o câncer? O
que é o câncer? A sua célula se divide e você está trocando o tempo todo. A célula que
mais se divide no nosso organismo é da mucosa da boca, intestinal. Por isso que às
vezes o indivíduo toma alguma medicação e tem aquela dor de estômago, que ataca a
mucosa. Com o envelhecimento temos o que chamamos de relógio biológico, quanto
que dura. E aquilo vai dividindo, e a chance de ter uma divisão errada com separação de
cromossomo ou mutações, aumenta por quanto mais tempo você vive. Isso é uma
realidade.
Agora, hoje o tratamento não para todos, mas para muitos dos canceres, você está
tendo praticamente, em alguns casos, 100% de cura. Coisa que há 20 anos não
acontecia. Quando o senhor olha hoje a evolução de Leucemia Mielóide Crônica,
Leucemia Linfocítica Aguda, e o próprio transplante de medula, que antes era um risco,
hoje a taxa de sucesso é muito alta. Existem alguns tumores que não têm cura até hoje.
Em alguns casos até, dependendo da idade do paciente, se recomenda, “deixa ele ter
qualidade de vida, não opera, não faz nada, porque pelo menos vai ter uma evolução
com dignidade”. Então não posso negar a evolução da medicina, tanto que todo mundo
diz que o século passado foi da tecnologia, e esse novo milênio, onde tem grandes
avanços são nas chamadas áreas biológicas e da saúde.
E está aí a descoberta que o próprio Brasil fez, o senhor viu, que é para ter muito
orgulho, da síndrome congênita do vírus da Zika. Quer dizer, coisa que se tivesse
acontecido isso no final do século 20, nós não teríamos tido a tecnologia e o
conhecimento para dizer que é só o Zika.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria
que o senhor requeresse que a testemunha comprove a afirmação, de que a substância
que ela citou aqui em Santa Catarina não funciona em animais. Que ela nos envie
comprovante daquilo que ela comentou aqui conosco. E para finalizar minha
participação, quero parabenizar o professor Ildeu, que veio aqui como testemunha,
porque os demais não compareceram. O senhor tem ciência que eles poderiam ser
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conduzidos coercitivamente a vim depor aqui. Foi convite e agora convocação, e
somente o senhor veio. Parabéns.
E o sétimo parágrafo que o senhor afirma em ofício aos deputados, gostaria só da
confirmação do senhor, pelo que você escreve aqui. Abre aspas, “na primeira fase testase a toxidade e determina-se a dose adequada”. O senhor concorda com isso que
escreveu?
A SRA. HELENA NADER - Isso aí está certo, mas ele que tem que responder.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não sou especializado nisso, mas
nossos especialistas da nossa sociedade da Academia Brasileira de Ciência e da
Academia Nacional de Medicina escreveram isso, e tenho confiança na colocação deles.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então o senhor confirma que na
primeira fase testa-se a toxidade e determina-se a dose adequada?
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - No contexto que está colocado no
parágrafo, sim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok, o senhor confirma o que
escreveu? Muito obrigado.
O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Que nós assinamos em conjunto,
sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só mais uma
pergunta para a senhora.
A SRA. HELENA NADER - O senhor quer que eu responda? Não disso, ele me
fez a pergunta de eu mandar os documentos. Eu não preciso, eles são públicos e estão
no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu
requeiro que ela envie. O senhor tem poder para isso.
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A SRA. HELENA NADER - Ok, vou pedir.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A senhora faça o
favor então de tirar uma cópia do site e mandar para nós.
A SRA. HELENA NADER - Com certeza vou pedir ao professor Calisto que
encaminhe. O senhor desculpe, porque não é um estudo que eu fiz.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A senhora falou
da pesquisa lá no Ceará, e queria falar do meu conhecimento. Quando fazemos um
antibiograma, coloca o exame de sangue, uma série de antibióticos e vemos qual
funciona e qual não. Às vezes até aquele que no antibiograma diz que funcionou, você
vai tomar o antibiótico e não funciona. Lá no Ceará, a pesquisa feita e patrocinada pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia, pegaram uma amostra da fosfoetanolamina e
puseram o contato direto.
Quer dizer, nunca se falou e se escreveu em lugar nenhum que ele funcionaria
exatamente igual um antibiótico no contato direto. Ela estimula o sistema imunológico e
vai combater. Então o teste foi totalmente inadequado em nosso entender. A senhora
concorda com isso?
A SRA. HELENA NADER - Concordo. Só não conheço os detalhes, mas talvez
tenha sido feito isso. Como é um teste de protocolo internacional de citotoxicidade.
Você tem que saber até onde você faz uma curva dose efeito, com diferentes células, e
ver o que acontece com aquela célula olhando no microscópio e vários parâmetros
bioquímicos. Então eu não sei se esse experimento, porque não quero criticar sem
conhecer em profundidade. Mas eu concordo com o senhor que não é o modelo para
avaliar o efeito anticancerígeno. Está claro? Eu não posso dizer que o experimento...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a informação
que nós temos do relatório é que foi pego o material, posta a célula cancerígena em
contato, e não apresentou resultado nenhum. Então lógico, não é assim que se trata. E
não houve consulta nenhuma do próprio professor ou do pessoal, se isso funcionava ou
não.
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A SRA. HELENA NADER - Perfeito. Mais uma vez agradeço ao senhor.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Queria
agradecer muito a presença do Dr. Ildeu de Castro Moreira, que veio aqui atender nosso
convite. Acho que de maneira muito progressiva, o Brasil e nossa ciência precisa disso.
A população merece. Acho que para nós é uma honra tê-lo recebido aqui, porque às
vezes as pessoas ficam enclausuradas em sua redoma de vida, e não gostam de descer
para atender à população. Mas o senhor veio aqui e colaborou muito conosco, e a
senhora também, Dra. Helena Nader.
Agradecemos muito, porque vocês não teriam obrigação nenhuma em estar aqui e
vieram por espontânea vontade. E o convite, se tiver que reclamar, vamos reclamar ao
deputado Cezinha de Madureira, que não está aqui hoje, porque ele pediu que vocês
fossem convidados. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente
sessão. Muito obrigada.
***

CPI - FOSFOETANOLAMINA
28.02.2018

1

AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Boa tarde a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não
dar continuidade às pesquisas para liberação da substância fosfoetanolamina sintética,
produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos.
Registro a presença dos Srs. Deputados Ricardo Madalena, Rafael Silva, Gileno
Gomes e Márcio Camargo. Solicita ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião
anterior.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Peço dispensa da leitura da Ata da
última sessão.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Está dispensada a leitura. Ordem do Dia. Primeiro vamos deliberar os requerimentos
apresentados.
Item um. Requerimento 39, do deputado Ricardo Madalena, requer que seja
solicitada à Câmara Técnica de Clínica Médica do Cremesp as seguintes informações;
nomes e CRMs dos componentes da Câmara Técnica de Clínica Médica e número de
componentes que fazem parte dessa câmara. Que envie manifesto assinado pela referida
câmara, se foi discutido em plenário e teve anuência de todos. Em caso afirmativo,
cópia da anuência.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Só
complementar o que o senhor leu. O Cremesp, através do Conselho de Medicina,
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abordou um manifesto criticando a instalação da nossa CPI. Então eu pedi para que
mandasse para nós essa câmara que pertence ao Cremesp. Só isso.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Também queria
recordar ao deputado que o objeto dessa CPI é juridicamente limitado. Nós estamos
fiscalizando a aplicação dos recursos públicos do Estado na pesquisa. Foi feito um
protocolo, aprovado nas entidades competentes do ponto de vista ético e médico da
Anvisa, para que fosse feito. Estamos apenas avaliando todos os elementos que
participaram, se foram cumpridas as etapas previstas no protocolo de pesquisa.
Na verdade, não estamos aqui discutindo medicina, farmacêutica ou remédio.
Estamos discutindo se o dinheiro foi bem aplicado e se foram cumpridas as etapas,
principalmente na questão dos procedimentos, na rastreabilidade, já comprovados como
foram conduzidas. Nosso interesse único é que dê continuidade a essas pesquisas.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Quero
endossar suas palavras, e complementar. Nós não estamos aqui para dizer se a
fosfoetanolamina funciona ou não. E sim para apurar se houve negligência da equipe do
Icesp, e se o dinheiro público foi bem investido.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Em discussão.
Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs.
Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado o
requerimento. Obrigado.
Hoje nós tínhamos convocado o Dr. Antonio Carlos Buzaid, chefe geral do Centro
de Oncologia do Hospital São José. Por desencontro de correspondência e endereço, ele
só recebeu a convocação ontem. Ele nos solicitou que fosse transferido para a próxima
semana. Se alguém tiver algum problema, podemos aprovar. Também convocamos a
Dra. Alessandra Carmelinos da Torre, também justificou a ausência e virá na próxima
semana. E temos aqui hoje a convocação da Dra. Regina da Silva Monteiro, que será
nossa depoente do dia.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para
motivo de informação, as pessoas convocadas que não comparecem podem ser
conduzidas coercitivamente para prestar testemunho nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Queria
comunicar aos presentes que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e
pela internet. A Dra. Regina Monteiro trabalhou conosco nessa pesquisa junto ao Icesp
como auditora. É médica desde 1975, parabéns.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Eu não tinha nem nascido, presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu já trabalhava
como engenheiro. É professora de medicina desde 1980 na PUC do Rio Grande do Sul,
e posteriormente na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhando na reforma
curricular dos cursos de medicina. No início da carreira ela fez especialização em
gastrenterologia e psiquiatria. Mas logo em seguida ampliou sua formação em outras
áreas do conhecimento, estudando antropologia, psicoterapia, ciências sociais e
educação médica. Nos últimos anos dedicou-se aos estudos das neurociências aplicadas
às diversas áreas da saúde, incluindo oncologia.
Atualmente é professora e pesquisadora do Instituto Piero Pasolini - Estudo e
Pesquisa Transdisciplinar em Saúde, fundado por um grupo de professores
universitários do qual faz parte. Dra. Regina, a senhora tem um...
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. - Eu só queria comunicar a presença do prefeito regional de Guaianazes,
Dr. Francisco, conhecido como Chiquinho 90, que veio apreciar nossa CPI. É um
grande amigo da cidade de São Paulo, e muito interessado no assunto.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Seja bem-vindo.
Espero que participe, porque tem liberdade de fazer perguntas, se quiser. Dra. Regina,
faça o favor de prestar seu juramento.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Eu, Regina Monteiro, infra-assinado no RG
59806110, São Paulo, exercendo o cargo de médica e pesquisadora no Instituto de
Pesquisa Transdisciplinar Piero Pasolini, fui convocada a comparecer a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito como testemunha, e com fundamentos nos artigos 203 e 18 do
Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo dois do Art. 13 da constituição
do Estado, e com o artigo três da lei estadual, de dez de abril de 2012. Declaro que fui
advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo quatro,
inciso dois da lei federal 15.079, de 18 de março de 52. São Paulo, 28 de fevereiro.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Dra. Regina,
agradecemos pela sua presença. Sabemos que a senhora tem colaborado nesse trabalho,
como médica e auditora indicada no grupo. A senhora tem conhecimento da pesquisa
formulada no Icesp? O protocolo que foi aprovado pela Comissão de Ética Médica da
universidade e depois pelo Estado? A senhora teve acesso?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Com certeza, tivemos acesso logo nas
primeiras reuniões de auditoria.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ótimo. Durante
seu trabalho de auditoria externa, a senhora funcionou como auditora que acompanhou
os trabalhos. E nas reuniões que a senhora participou e foram lavradas atas, algumas até
filmadas, tudo que os auditores apresentaram no acompanhamento, principalmente em
relação às não conformidades apontadas, foram atendidas?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Talvez um enquadramento sobre o papel dos
membros da comissão de auditoria. Existem os auditores, técnicos, médicos, o
pesquisador aqui presente, Dr. Durvanei. O professor Gilberto achou por bem ter
representantes dos pacientes, dos grupos organizados que traziam as causas dos
pacientes. Então era uma reunião um pouco atípica em relação à quando são só
auditores de forma para um produto de uma indústria. Não era só do campo técnico.
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Espontaneamente houve uma divisão de tarefas sim. Tudo que era processo, o
caminho feito pelo paciente, desde a informação para a primeira consulta e toda a
evolução, foi formada uma planilha eletrônica e ali registrado todas as conformidades e
não conformidades. Eu não vou me ater muito a isso porque já foi muito bem explorado
nos depoimentos anteriores, e até me reservei mais à parte técnica. Mas eram não
conformidades.
Se servir de exemplo algumas, não quero dizer que toda a pesquisa seja assim, são
pessoas sérias e de fé pública. Mas por exemplo, tinham laudos de tomografia confusos,
pacientes cujo nível de enzimas hepáticas estavam alterados e foram atribuídos à fosfo.
Mas que na verdade era por uso de anti-inflamatório prescrito pelo ortopedista por
outros problemas. Às vezes por omissão de dose. No período de Natal, por exemplo,
uma paciente ficou até dia cinco de janeiro sem tomar as doses necessárias. Ou então
suspensão do uso da fosfo em vista de alteração na função renal, ou hidronefrose,
porque o paciente precisou passar por algum procedimento.
Ou seja, a quantificação desses dados eu creio que já foi apresentada. Eu trouxe...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu não entendi.
Se constatou em alguma pessoa algum efeito colateral? Foi isso que você quis dizer?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não. Foi atribuído... Qual é o resultado final?
Se houve ou não aumento do tumor, e comentarei isso daqui a pouco ou não, ou foram
afastados alguns do estudo. Existem muitos fatores e detalhes que precisam ser
considerados, e quem sabe até já foram retirados do cálculo final. O importante agora é
o cálculo final.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente, poderia
tecer uma pergunta? Esses pacientes que a senhora está se referindo, que tiveram
suspensão ou omissão, interrompeu, eles fazem parte dos 72 que foram mencionados
nos testes dados resultados?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Como estou lhe dizendo, essa parte de não
conformidade ficou com o outro grupo. Vou falar depois do método. Não sei, pode ser
que sim ou não. Mas é provável que eles tenham sido afastados, é justamente esse o
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enfoque. Foram afastados do estudo como se fosse por efeito da fosfo, e na verdade
eram por outros problemas. Citei quais.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma
pergunta. Primeiro, o protocolo de pesquisa dizia que seriam estudados dez tipos de
tumores, com amostragem de 21 pacientes por tipo. Seria uma pesquisa feita com 210
pessoas. E ao invés de dez tipos, parece que estudaram meia dúzia, ou sete. No total
foram 72 pessoas pesquisadas. Tivemos aqui o depoimento do Dr. Sérgio Simão,
presidente da Sociedade de Oncologia Clínica Brasileira, dizendo que uma amostra de
sete, oito pacientes, era insignificante e desprezível, e você não poderia tirar nenhum
tipo de conclusão em cima dessa amostragem. Tecnicamente havia critérios estatísticos
divulgados sobre isso?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não procede, isso é uma falha muito grave.
Vou dar um exemplo. Às vezes gosto de usar metáfora para os leigos entenderem.
Vamos supor que nas Olímpiadas tenha um número X de atletas, 300, e em cada equipe
tenha 20. E no final tem o jogo, e você diz que só 23 conseguiram medalha. Não diz em
que categoria eles conseguiram, e nem de que modalidade. Esse é o causo dessa
estatística. O que é sério e me fez sofrer, e fiquei penalizada, é que na última reunião da
auditoria ficou muito claro, repetido e escrito como seria o resultado da pesquisa.
Depois de muita discussão, mas uma discussão saudável, ouvindo todos, sejam
auditores técnicos, como representantes dos pacientes, e coube até a mim insistir, como
fica a frase final? Nessa dose e nessa situação em pacientes de colo retal previamente
tratados com histórico de exposição prévia à outras drogas, em todos esses testes
apresentando progressão de doença mais de um, e refratários a utilização de
quimioterápicos, não houve resposta. Simplesmente isso.
Um caso de melanoma com 13 pacientes, em que ainda iria colocar oito, não foi
nem completado. E não poderia somar todos como se fossem os atletas das Olimpíadas
que fizeram jogos, etecetera. Essa é uma das coisas que mais me fez sofrer, porque
tenho muito respeito pelos colegas e reconheço a competência. O relacionamento de
trabalho sempre foi bom, mas fiquei perplexa, sobretudo com a nota da imprensa que
mais tarde falarei melhor.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estou vendo aqui
no seu currículo que a senhora fez especialização em gastroenterologia. Gostaria que a
senhora explicasse se está correta a seguinte afirmação, os pacientes que já foram
submetidos à quimioterapia intensamente, como foi o caso de todos os pacientes
colhidos, que já estavam em fase que chamamos de compassíveis, na hora que tomaram
uma vitamina, a fosfoetanolamina, se o intestino teria condições de absorver isso, ou
não teria mais?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Nós como auditores não tínhamos o contato
direto com o paciente. Mas pela prática clínica, um dos maiores órgãos do organismo,
senão o maior é o trato digestivo, com quatro metros, revestido de uma mucosa que não
é só do intestino. Assim como temos a pele externa que reveste todo o corpo, temos a
pele interna que reveste todas as cavidades internas, Rinite, sinusite, gastrite, e cada
sintoma vai para um médico. Mas é um único problema, do revestimento interno das
cavidades.
Um paciente nesse estado é muito provável, senão com certeza, mas precisaria
fazer, porque aí é que entra a variabilidade, a individualidade biológica e bioquímica de
cada paciente. Mas é muito provável que a maioria tenha uma absorção na mucosa. Se
fizéssemos aqui nessa sala, a maioria teria, pela idade, tipo de alimentação e sobretudo
pelo nível de estresse. Quem tem câncer, tem alto nível de estresse.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Entendi, mas a
pergunta seria, nesse caso, imagina eu fazendo um tratamento desse nessa fase, poderia
ser aplicado de outra forma. Ao invés de ingerir, seria injetável.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Essa é a proposta do nosso grupo de trabalho,
estudar outras vias. A via anal com supositório, intravenosa. A vira oral é muito...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Em nosso
trabalho também constatamos a questão da produção da síntese da fosfoetanolamina,
que foi feita em Cravinhos, na PDT. Ela produzia, colocava num saco de 30 quilos,
fazia a análise química e trazia para a FURP. Ao receber os 30 quilos, a FURP fazia
cápsulas de 500 miligramas. Pelo maquinário moderno e velocidade de encapsulamento,
eles tinham problemas de produção. Então foi introduzido um material dito incipiente
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que era misturado para permitir essa inclusão das pílulas. Saindo da FURP esse material
era entregue no Icesp.
A análise química não levou em conta as cápsulas. Eles mandavam saindo de
fábrica. Então nós já concluímos que é uma falha muito grande, porque ao introduzir o
material inerte, você muda a composição e deveria ser feita a análise química. E
também entre os materiais aplicados, parece um silicato qualquer que é bem inerte, mas
existe outro elemento químico.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Estearato de magnésio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Sim, que já tem
trabalho científico publicado nos Estados Unidos, e altera o material. Tem um efeito
dentro do material. E nós também julgamos ser uma falha muito grande.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Muito grave. Eu até anotei algo a respeito,
porque esse material reduz a dissolução e absorção do fármaco. Outra coisa que é muito
importante, o ácido estearato suprime as células naturais, que são chaves no sistema
imunológico. Ele provoca o colapso da membrana celular, da integridade. Então com
certeza não há má fé. Eu assisti os depoimentos, e que fique bem claro, é uma situação
complexa e difícil de lidar em todos os segmentos. Os colegas do Icesp, farmacêuticos,
o chofer que veio o motorista, nós auditores.
Mas com certeza, para que pudesse ter a liberação dessa substância, precisava
passar por toda a bateria de aprovação das toxidades, etecetera. Então isso é muito
importante que seja colocado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Não foi
feita uma contraprova após o encapsulamento? Vocês fizeram a solicitação, foram
atendidos?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Isso já foi relatado aqui, que um dos nossos
auditores mais jovens, o Dr. Guilherme, foi fazer esse levantamento. E depois teve todo
aquele protocolo que tinha que enviar para a Secretaria da Saúde. Mas na prática não foi
feito.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não foi feito. E a senhora acha que
poderia influenciar nos resultados, a cápsula sendo substanciada desses excipientes?
Poderia mudar a posologia?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Olha, em ciência não usamos o “acho”. Vou
me referir sempre às informações. Não acho nada, porque sem ter feito a contraprova
não posso dizer. Mas que há evidências ou probabilidades, com certeza.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E doutora, o
material entregue ao Icesp ficava guardado na farmácia e era distribuído aos 72
pacientes que se submeteram ao estudo. A pergunta é o seguinte, o material entregue
aos pacientes, estatisticamente, pelo protocolo de pesquisa, deveria ter sofrido uma
análise química para ver se o que você está dando ao paciente corresponde ao que se
pretende? Havia essa previsão dentro do protocolo de pesquisa?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não acompanhei. Acompanhei aqui a questão
da rastreabilidade, e quando quisemos estudar amostras aleatórias das cápsulas para ver
o que o paciente estava recebendo, foi o que relatei. Agora os passos anteriores não
tenho conhecimento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nós estivemos em
vistoria lá no Icesp, verificamos a rotina do recebimento, tudo isso, e esta Comissão
pediu para verificar os protocolos dos pacientes. Fomos impedidos por alegação do
Código de Ética Médico, da relação paciente/médico, para ver se poderíamos ter acesso
a esses documentos. Ao mesmo tempo pedi que nos fornecessem algum tipo de amostra
das pílulas de fosfoetanolamina sintética armazenadas lá, e eles alegaram que o material
pertencia à Secretaria da Saúde, e que deveríamos requerer para eles.
E também constatamos uma grande quantidade de pílulas já com prazo de
validade vencendo agora em fevereiro. Ou seja, essas pílulas não foram utilizadas e
estão perdidas. Queria só deixar registrado que em nossa visita não pudemos ter acesso
a meia dúzia de pílulas para trazer e mandar fazer exame, e também não pudemos ter
acesso aos arquivos dos 72 pacientes que foram estudados. Pelas informações que nós
recebemos, dos 72 pacientes que foram escolhidos e eram compassíveis - eu perguntei
para o ministro da Saúde o que é paciente compassivo, e é aquele que você tem
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compaixão. Já fizemos tudo por ele e não conseguimos nada, então qualquer coisa que
fizer é possível. Esse é o conceito. Então não tivemos acesso nem aos arquivos, porque
da relação médico/paciente eram confidenciais. Então só para comunicar a senhora.
Com a palavra, deputado Gileno Gomes.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela ordem, presidente. Queria fazer duas
perguntas para a Dra. Regina Monteiro, auditora. As reuniões dos auditores eram
gravadas ou existiam atas?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Formalmente não, nunca soube de gravações e
muito menos atas. Vou lhe dizer um fato que até me surpreendeu muito e me causou
espanto, quando nós do grupo de auditores técnicos tivemos acesso ao protocolo, levei
um baque. Porque é um protocolo simplificado, com poucas possibilidades de avaliar o
estudo, porém reconhecido internacionalmente. Que pena que seja reconhecido
internacionalmente, um protocolo que não dá conta de explicar o fenômeno, e direi
como.
Vendo esse protocolo, eu e outros colegas nos desanimamos. “O que vamos
avaliar aqui, se de cara o protocolo não dá conta do estudo? ”. E vou dizer quais são os
pontos, para responder à questão da gravação. O protocolo trabalha com o método
Recist, que analisa a progressão do tumor pelo tamanho. Qualquer tumor. Então
imagina que se quer medir a temperatura da água, você usa fita métrica. É um exemplo
grosseiro, mas é porque tenho meu lado de brincar com metáforas. A mensuração não
explica o metabolismo do tumor. Isso já de cara, segundo essa questão do
escalonamento de tipos de tumores que são totalmente diferentes uns dos outros.
E o terceiro e chave era a ausência de farmacocinética. Não se pode fazer opinião
em doses. Então logo na segunda reunião, de minha parte tenho na agenda todo o passo
a passo, coloquei, “como vamos saber qual é a dose sem farmacocinética? ”. Respaldada
pelos outros colegas e tudo. E a resposta, que também não creio em má fé, mas questão
de perspectiva. “Não tem dinheiro, não tem verba, quem vai fazer? ”. E isso eu tenho
anotado. Não é uma ata, mas são anotações pertinentes. E eu coloquei, “mas pelo menos
dez pacientes, algo que tenhamos noção”.
O coordenador da mesa chamou o colega que depôs aqui, todas as pessoas são
solícitas, favoreceram nossa entrada, eram abertas. Do ponto de vista do pessoal da
equipe, ao menos para mim nunca houve nenhuma restrição ou má vontade. “Anote aí
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para mandarmos fazer pelo menos dez em Campinas, tenho a data”. Qual foi a minha
surpresa, quando no final dessa primeira fase do estudo, no qual iríamos dar um retorno
ao público, eu perguntei, “e como ficou com Campinas? Conseguiram? ”, aí a pessoa,
“Ahm? ”. Quer dizer, nem lembrava, ninguém anotou. Então essa é a questão das atas e
do registro. Eu não sei. Só sei que muitas coisas que combinamos, não estavam
registradas, porque não houve retorno.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
Aproveitar o gancho aqui.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Só para encerrar, porque faltou uma pergunta.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Mas só para aproveitar o gancho da
pergunta do nobre deputado Gileno Gomes. Os auditores participavam da elaboração do
protocolo de pesquisas? Dos estudos apresentados ao Conep? Foi mostrado a vocês,
para aprovação antes de remeter ao Conep?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não, porque nós entramos já com alguns
meses que estava ocorrendo. É por isso que tomamos um susto. Mas esse protocolo...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então os auditores não tiveram
conhecimento do protocolo dos estudos antes de ser enviado ao Conep?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não, mas não houve boicote. É porque
pegamos o bonde andando.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Todos os auditores?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Todos. Agora, a questão que depois viemos
retroativamente compreender é que esse protocolo, embora tenha sido comunicado ao
inventor, o professor Gilberto Chierice, ele não deu anuência. E não estava de acordo
com os critérios de elegibilidade. Então já tinha passado essa fase e nós começamos a
partir de quando já tinham feito a primeira fase da toxicidade e estava pronto. Aí
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começou esse desânimo, “como vamos avaliar um protocolo que não vai dar conta do
estudo?”.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Obrigado, Gileno.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Doutora, outra pergunta aqui. A senhora
acredita que os dados apresentados no relatório da segunda fase possibilitaram tirar
conclusões científicas sobre o benefício ou não da fosfoetanolamina sintética?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Eu respondi anteriormente e já antecipei, não.
Absolutamente não.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Presidente, é só isso. Só registrar a presença
do vereador e presidente da Câmara de Leme, Ricardinho.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Está nos
acompanhando em todas as sessões, se especializando no assunto. Muito obrigado. Só
para fechar sua palavra com a doutora, o projeto de pesquisa envolve conhecimentos
especializados, e inclusive refinados dentro da legislação vigente. Não caberia aos
auditores participar da elaboração desse projeto.
Depois que ele foi aprovado pela Comissão de Ética Médica e voltou, tomaram
conhecimento do protocolo do projeto de pesquisa. Eles acompanharam o que estava
aprovado. Não caberia a eles participarem da elaboração disso. Nosso objeto é
exatamente verificar com a auditoria, que nos enriquece o conhecimento, se foi seguido
o projeto de pesquisa que foi aprovado. Com a palavra, deputado Rafael Silva.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Professora, falo professora porque uma vez eu
estava com um deputado federal em Brasília, há muitos anos, e fui conversar com o
Carvalho Pinto, que tinha sido governador do Estado e secretário da Fazenda. Ele era
senador, não sei se biônico, não me lembro. Chamei ele de governador porque carregava
o título mais importante. “O senador chame de professor, porque vai ficar imensamente
satisfeito”. O grupo dele orientava para chamar de professor, era um orgulho muito
grande. Por isso a chamo de professora.
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Eu tinha um vizinho, tinha 17 anos o rapaz. Gostava de jogar bola, imagina esse
cara aceso, simpático, sorridente, que conversa. Tinha uma vontade de viver. De repente
no final do ano ele quebrou a perna jogando bola, e ficou em casa com a perna
quebrada. Ele ficou naquela ansiedade porque ele queria viver. E aí foi tendo um
problema, não sei se ele tinha algum problema de cabeça, algum defeito. E resumindo,
ele travou, não conseguia abrir a boca. Chamaram um médico, olhou, receitou um
remédio que não existia nada. O médico veio na ambulância. E a família simples não
falava conosco, “a situação dele está grave”. Aí levou para o hospital e o médico falou,
“vocês trouxeram ele muito tarde e chegou numa situação lamentável”.
Ele não tinha câncer, essas coisas terríveis que existem. Mas ele ficou internado
uns 20 dias, não sei quanto tempo, e morreu. O médico falou, “vocês trouxeram ele
muito tarde”. Não sei qual era o problema, eu devia ter procurado saber na época, mas
não procurei. Então, “vamos dar a fosfoetanolamina sintética para paciente que já tentou
de tudo e não dá mais nada. É um milagre”. Quem sabe essa substância represente um
milagre. Antigamente as pessoas usavam, e muitas vieram aqui na Assembleia, e tive
contato com muitas delas.
Tomavam morfina, prendia o intestino, dava outros efeitos colaterais, enquanto a
fosfo não encontrei ninguém que pudesse ter acusado um efeito colateral. Ninguém. Aí
de repente foi proibida, o secretário da Saúde não queria ver a fosfo em sua frente. Ele
não queria discutir se era bom ou ruim, simplesmente não aceitava. E outras pessoas
também não aceitavam, então ela deixou de ser utilizada por pessoas comuns que
buscavam alguma solução. A senhora falou em metáfora, e aprendemos muito a falar
nisso. Na filosofia aprendemos a ter uma extensão da capacidade de reflexão, e a
metáfora é importante.
Será que esses pacientes que estão sendo apresentados para a fosfo já não estão
num tempo muito além daquilo que deveria ser? Eu não sei. Se nenhum remédio
conseguiu até hoje... Sabemos que existem remédios maravilhosos que custam caro,
inclusive, mas remédios que resolvem muitos problemas de câncer. Eles falam até
padrão ouro. Existem remédios, sei porque tenho um parente meu que ocupa cargo
importante em laboratório, e ele falou que tem esses medicamentos que custam uma
fortuna, mas que resolvem. Lógico que depois de um tempo tem que voltar, analisar,
acompanhar. Então se remédios maravilhosos não conseguiram, vamos tentar com a
fosfo e não vai conseguir também.
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A senhora não acha que a utilização da fosfoetanolamina sintética deveria
acontecer para muitos pacientes antes de eles chegarem a esse estado terminal e
compassivo? Se fosse antes, ela não poderia apresentar resultados positivos? Isso é
imaginação isso, porque como foi dito aqui não estamos afirmando que a fosfo cura ou
deixa de curar, é boa ou não. Mas não acha que os pacientes deveriam utilizar a fosfo
antes dessa situação lamentável, que é quase impossível de reverter?
A SRA. REGINA MONTEIRO - O senhor está tocando num ponto muito sério
e delicado. Os colegas, até alguns que se pronunciaram aqui de outras entidades,
explicaram que uma droga em estudo, não se conhecendo os efeitos, não pode ser
aplicada num paciente que não está doente tão grave. Enfim, isso é um dilema ético. Se
de um lado não se pode colocar em risco quem é hígido para testar uma droga
desconhecida, de outro lado, se o organismo já não tem reserva funcional, está com os
mecanismos de regulação disfuncionais, níveis de estresse físico, psíquico e assim por
diante, totalmente desequilibrado, qual vai ser...
O que queremos estudar com aquela substância? O efeito ressurreição? Desculpa,
eu brinco de novo. Mas realmente a comunidade científica se debate com um dilema
ético. No caso da fosfo, já existia um grande número de pessoas e relatos com melhora,
seja do estado geral, sobretudo nos principais sintomas, a dor, a energia, redução de
tumores, eu mesma acompanhei vários pacientes que vinham com liminares, e a
advogada que hoje deveria estar aqui também, preocupada. “Como eles vão tomar a
fosfo sem ninguém mensurar e acompanhar?”, e me pediu. Isso muito antes da
polêmica. Eu tenho todos esses prontuários com toda a documentação.
A primeira hipótese que colocamos, e até foi colocada pelo diretor da Sociedade
de Oncologia, era para ter estudado esses pacientes. Eles estão lá nos arquivos, alguns já
faleceram depois de suspender a fosfo. Essa era a conduta. No entanto, não sei, me
permitam, mas vou fazer uma interpretação um pouco antropológica, que minha
formação ajuda entender. Se já foi demonstrado que não tem toxicidade, se tem efeitos
positivos era para ser estudada. Não tinha que entrar em questões de disputa de certo ou
errado.
E essa é outra metáfora, saiu na Revista Piauí logo no início uma charge muito
grande, que tinha uma procissão, ainda na época da presidenta que aprovou, e o andor à
hóstia era a pílula milagrosa da fosfo. Tinha de um lado os cientistas, médicos e
instituições criticando, e de outro lado os pacientes jogando flores. Eu achei genial,
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porque esse é o imaginário cultural do nosso povo. O professor foi considerado pajé,
mas esse mesmo constructo é para qualquer classe. Também nos hospitais grandes de
câncer, dos grandes estudos é a mesma coisa. Nas novelas da Globo tem vilão,
mocinho, vítima.
O que nós encontramos em outros níveis que fomos fazer a auditoria é a mesma
coisa. Tem a procissão, todos os médicos de branco, o messias vem colocar a certeza. O
deputado está me fazendo um sinal, mas essa metáfora nos ajuda a nem condenar a
fosfo, porque ela tem sim, por nossos acompanhamentos, ações proliferativas. E nem
colocá-la como a panaceia de todos os males, porque ela é um fosfolipídio. E tudo no
organismo precisa trabalhar em constelação. Esses são os estudos que estamos fazendo
com o professor Durvanei, em que ele trabalha o metabolismo intracelular, e nós
trabalhamos o supracelular e multisistêmico. Tem que entender os caminhos da fosfo,
que é o que não foi feito na instituição.
Já falei isso para os colegas lá, não estou falando por trás. Foram esses os nossos
depoimentos nas reuniões.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Encerrando minha participação, estou gostando
muito da senhora porque também tenho formação nessa hora de reflexão, filosofia,
sociologia, tenho graduação e pós. Eu acho importante. E a metáfora, a comparação e a
pergunta que se faz, eu só respondia perguntando. E estou admirado com seu aspecto
humano, a senhora não é apenas uma profissional competente. A senhora é gente no
aspecto mais positivo possível.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Com a palavra, o
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Quero cumprimentar meus pares
Márcio Camargo, Gileno Gomes, Rafael Silva, propositor desta CPI...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado. Só queria comunicar a presença do nosso deputado Ed Thomas, que também
veio enriquecer.
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O SR. ED THOMAS - PPS - E pela ordem, presidente. Só não pude comparecer
antes porque faço parte da CPI Ethos, que foi deflagrada pela Polícia Civil no escândalo
do Condepe e nos direitos humanos, que envolveu Ministério Público, prisões. Se eu
saísse naquele momento da CPI, cairia nossos trabalhos, porque é necessária a presença
de deputados. Sempre muito importante participar aqui. Nesse instante não vou
comparecer na Comissão de Segurança Pública, que faço parte, porque estou aqui. Não
dá para estar em todos os lugares. Tem quem não trabalha, mas tem muitos que
trabalham.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Concluindo então, cumprimentar o
idealizador desta importante CPI, Rafael Silva, nosso amigo e deputado Ed Thomas, e o
senhor que vem conduzindo muito bem esses trabalhos, deputado Roberto Massafera.
Dando continuidade, eu gostaria de saber se o cálculo estatístico que nós temos,
aproximadamente 59 pacientes que foi dado resultado dos testes em março de 2017,
para dez cortes... 72 começaram, mas o resultado foi 59. Temos 59 para um total de dez
cortes. Vou mencionar algumas cortes; cabeça e pescoço, três pacientes. A pesquisa
junto ao Conep dizia 21 pacientes.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Mas isso já foi respondido.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Vou chegar lá, só um minutinho, por
favor. Três pacientes em cabeça e pescoço; pulmão, três pacientes; mama, 12 pacientes;
útero, seis pacientes; estômago, três pacientes; fígado, um paciente. A senhora acha que
tem confiabilidade o resultado das pesquisas abaixo de 14 pacientes, que é o que o
renomado oncologista, Dr. Sérgio Simon, disse que não dá confiabilidade. A senhora
concorda?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Concordo plenamente, o resultado é
inconclusivo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. A senhora acha que a falta de
farmacocinética, gostaria que repetisse, se já disse anteriormente, poderia comprometer
o resultado da pesquisa?
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A SRA. REGINA MONTEIRO - Só pode comprometer. Não existe estudo e
explicação se não tiver a farmacocinética.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora acha que o achismo
compromete o resultado da pesquisa? “Ah, toma cinco, toma três, uma”, não fazendo a
farmacocinética isso poderia comprometer com certeza?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não vou dizer que acho, senão caio no
achismo. Não procede.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não procede o quê?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Esse cálculo, não tem fundamento.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. A senhora tem ciência de que em
20 anos o professor Gilberto administrou a pílula para as pessoas que necessitavam e/ou
procuravam gratuitamente, e sempre recomendou após o café, almoço e jantar?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Ciência eu tenho. Nós quando entramos em
contato com ele, esse foi o dado. Mas ele também sempre solicitava estudos que
confirmassem ou não a dosagem. Isso é o que se espera da nossa pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Como auditora, a senhora foi
comunicada e participou da coletiva de imprensa no dia 31 de março de 2017, para dar o
resultado dos testes à população?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Participei. Deixa eu ver minhas anotações.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - De antes ou depois?
A SRA. REGINA MONTEIRO - De durante. Antes da coletiva de imprensa nós
tivemos uma reunião com a monitoria técnica e a representação dos pacientes. Quando
nos foi apresentado esse quadro, os mesmos comentários que estamos fazendo aqui,
fizemos também na discussão dos dados, que os números não podiam ser cumulativos,
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porque era uma corte só. Corte significa o grupo de pacientes com colo retal. E os dados
são esses, não tem condições de outros.
Quando percebemos a preocupação, e que poderia ter a tendência de fazer dar
uma resposta cumulativa, nós todos fomos unânimes, e eu foi uma das primeiras que
colocou a preocupação de não dar essa notícia de forma cumulativa. Eu até li antes a
frase que era para o fim, era para dizer que aconteceu isso exatamente na corte de colo
retal, com pacientes que já tinham sofrido, feito outros tratamentos. A frase foi
construída e aderida, o colega disse, “vamos falar só sobre o colo retal”. Então qual é o
espírito quando saímos dali? “Puxa vida, vai dar um trabalho estudar essas cortes, mas
pelo menos estamos no início e vamos investigar”. Houve até uma recomendação, “não
se assustem com os dados, pareciam até meio desafinados, destoados”.
Tem que considerar que como tinham os leigos juntos, as reuniões às vezes eram
magnânimas, porque os leigos faziam perguntas fora... Por exemplo, sugerindo ômega,
algumas coisas, e víamos a postura do colega. Mas somos profissionais, temos anos de
estudo e tínhamos outras propostas e questões a fazer. E às vezes essa auditoria ficava
confusa. Mas essa frase foi muito usada, e está registrado. De repente surgiu a coletiva
de imprensa, e qual foi nosso susto? Primeiro, não fomos comunicados do dia. E a
gravidade da situação é que nem o professor inventor... Temos que analisar como uma
tríade, tem quem faz a pesquisa, um funcionário público do governo, um médico
competente; tem o patrocinador da pesquisa, que é o Governo do Estado; e o inventor
da fórmula. É um trio.
O funcionário público, professor que pesquisa, deve comunicar para quem
encomendou a pesquisa. Então de repente tem uma coletiva de imprensa, nem os
auditores foram avisados, nem o inventor, e nem o Estado. E aí é que veio o ponto
doloroso. Até então trabalhamos muito cordialmente, lutando, se ajudando. Mas nesse
dia foi um impacto, porque a notícia foi dada não da forma combinada, sem ética,
porque não respeitou esse escalonamento, e coloquei algumas coisas aqui. Eu fiquei
sem dormir, fiquei pasma. Quando terminou, fui ao encontro do meu colega, na sala
dele, e queria olhar nos olhos, “o que aconteceu? Você fez exatamente o contrário do
combinado”. Ele não estava mais, e deixei um bilhete.
Nossa luta não é contra ninguém, mas por algo. E eu queria muito olha-lo nos
olhos e dizer, “o que aconteceu? Por que você fez isso?”. Não avisou o dia da coletiva...
Amigo, não entro em juízo de valor, mas estou colocando com convicção aquilo que
acredito. Quando ele nos viu na sala da imprensa, tem umas coisas que aprendemos na

19

formação e psicologia, com todo o respeito pela pessoa, gaguejou, nem sabia dizer, nem
fez contato visual. Então vimos que foi uma situação constrangedora nossa presença ali.
A divulgação eu já falei.
E as duas coisas mais sérias, publicar os dados sem antes entregar ao inventor e
patrocinador, e a última coisa. Quando orientamos um pesquisador, um aluno para
doutorado, existem técnicas de redação. A última fase de um estudo deve responder a
primeira pergunta do trabalho, o que estudamos, como fizemos o estudo, a metodologia,
e não se pode usar adjetivos. O estudo foi feito com essa intenção, usando tal
metodologia, e até o mesmo apenas uma corte foi preenchida, sem a resposta, e a
seguinte apresentou um caso. É isso.
Se vocês verem no Youtube, existe uma conotação. “Infelizmente”, esse adjetivo
não cabe aqui.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - É antiético?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Eu nem sei o que dizer. Não posso te dizer
incompetência, porque a pessoa tem fé pública. Mas isso pode minar a fé pública,
porque está muito clara a entonação. Meu objetivo aqui na CPI não é acusar nem punir
ninguém, mas deixar claro coisas que nós vivenciamos, disposta ao diálogo. Não sei se
o senhor tem mais alguma pergunta, porque quero dar uma...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só para completar
a sua fala. Nesse comunicado à imprensa, ficou estabelecido que as pesquisas estavam
encerradas.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ele diz isso no dia 31, né?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Na entrevista, não
ficou falado?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não, aí que está. A entonação benevolente,
“infelizmente os dados não correspondem”... É só ver no Youtube. “Podemos dizer que
nessa dose é ineficaz”.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não falou que
estava encerrado. Mas logo em seguida nós tivemos uma carta, uma documentação do
secretário da Saúde pedindo à USP para liberar o professor Salvador, que estava
designado para acompanhar a síntese da fosfoetanolamina lá no laboratório da PDT em
Cravinhos. E nessa documentação o secretário devolve ao Dr. Salvador, alegando o
término das pesquisas.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Ok, vamos lá. Esse é o release da imprensa.
Vou comentar uma frase e já lhe passo. Como eu falei, o atordoamento por ter vivido,
até quando terminou a coletiva eu fiquei tão pasma que me levantei, estava de branco
como médica, e disse que queria dar uma palavra, e aí alguns jornais vieram me
perguntar. Era impossível jogar as penas da galinha no ventilador, como foi feito com
essa coletiva. Como íamos juntar? A repercussão que houve, eu não gosto... Para mim
soa como um crime contra a sociedade. Olhem o que diz o release. “Sem benefício
clínico, a pesquisa é suspensa”. O texto, “o instituto suspende a entrada de novos
pacientes”.
Eu fiz uma análise semântica, por causa da minha formação, e vou ler. “Embora o
corpo do texto entregue à imprensa fale em suspender a inclusão de novos pacientes, o
título destaca a suspensão da pesquisa. O que se configura em grave erro nas regras
semânticas para divulgação de artigos científicos e nota prévia à imprensa. Sobretudo,
era uma nota prévia, não um resultado. Essa última modalidade principalmente, deve
apenas fornecer informações, sem oferecer detalhes que permitam entonações parciais.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Sem emitir opinião, então.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Sim. O erro cometido, na minha análise, estou
me colocando com todo esse papel porque é auditoria. Não posso dar opinião, tenho que
me fundamentar em fatos. O erro cometido pela assessoria de imprensa do Icesp, a meu
ver, não se revela um viés de má intenção, não creio. Mas pode ser considerado um
grave erro e incompetência da assessoria, que precisa ser retificado publicamente,
devido à repercussão errônea e incompleta ocorrida na sociedade através dos meios de
comunicação, conforme destaca os principais jornais.
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Peguei o cabeçalho de todos os jornais. “Instituto do Câncer suspende os testes
devido ausência do benefício clínico”. Não procede, não foi avaliado. “Icesp decidiu
suspender os testes, pesquisa suspensa”. Precisa rever isso aqui.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Na opinião da senhora, ele teria que
se retratar perante a sociedade?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Acho que sim. Acho que numa reunião como
essa, não sei se o colega vai ser chamado. Minha sugestão, e finalizo, não sei se vão me
perguntar alguma coisa, mas como auditora minha orientação é essa. Fazer uma coletiva
de imprensa para que haja explicação desses dados, uma retratação pública. E que se
possa ter isso que falamos agora, como foi combinado o teste, o anúncio, seja pelo
executor da pesquisa ou pelos auditores. Essa é minha sugestão.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Dando continuidade, Sr. Presidente.
A senhora tem ciência que o investigador principal, Paulo Hoff... No estudo de
protocolo apresentado ao Conep, foi apresentado três cápsulas para serem atribuídas ao
mesmo tempo ao paciente. Se foi dado às dez da manhã, ele ia ingerir as três cápsulas
nesse horário. E não como era o trivial de 20 anos; de manhã no café, após o almoço e
após o jantar. A senhora participou disso ou foi uma decisão unilateral do investigador
principal?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não participei, porque essa discussão não
procede no achismo. Não é uma questão de opinião, teria que ter sido feita a
farmacocinética. Eu não participei.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não tenha dúvida. Mesmo nós
sabendo que teria que fazer a farmacocinética, ele não atribuiu àquilo que se fazia
durante 20 anos. E tomou uma decisão de achismo de dar três pílulas ao mesmo tempo
sem saber se isso teria fundamento ou não, lidando com vidas humanas e entes queridos
que obviamente confiaram nessa pessoa.
A SRA. REGINA MONTEIRO - Não vou me pronunciar, porque não
acompanhei.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. A senhora tem algo a mais que
possa contribuir com essa importante CPI, que a senhora não foi questionada ou
perguntada? Algo pertinente que queira comentar?
A SRA. REGINA MONTEIRO - Acho que até já falei antes. Eu acho que a
pesquisa não tem condições de revelar nada sobre... É aquela história da estatística, que
também foi comentada com o colega. Ele concorda, “mas é o método que temos”. Mas é
assim, se você está estudando, teve vários incêndios na cidade de São Paulo. A
estatística vai nos dizer quantos incêndios teve, e talvez nesse caso vai medir o tamanho
das chamas com fita métrica. Não diz nada do porquê dos incêndios, como fazer para
tratá-lo. São coisas muito genéricas. O método estatístico é válido sim, mas mais
genérico do que quando queremos estudar o metabolismo de um tumor.
Minha última palavra é essa. Acho que a pesquisa não deve proceder, esse método
não tem condições. E seria importante, sobretudo, uma retratação na imprensa para que
as pessoas não fiquem... Repito e concluo, sempre terá quem seja a favor e quem seja
contra, terão sempre os vários lados. Mas é um dado de fato, e na sociedade isso
acontece. Diante da minha consciência e do juramento, coloquei informações do que eu
observei. Minha ética também não derruba ninguém, estou aqui olhando de um lado e
vocês deixam muito claro que é o dinheiro público, e do outro o sofrimento dos
pacientes. Esses sim, eu tenho compromisso com eles. Muito obrigada.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Quero agradecer pela participação da
Dr. Regina Monteiro, que colaborou muito com nosso relatório que será apresentado até
o final de março. E dizer aqui em público que esta CPI continuará apurando com
responsabilidade, imparcialidade e transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço a
presença de todos os pares e da Sra. Regina. Dizer que sou cartesiano, e meu raciocínio
é linear. Todo esse assunto me deixa extremamente confuso, principalmente pela
sequência. No dia 31 de outubro de 2016 foi declarado encerradas as pesquisas, e elas
continuaram. Vi documentação depois de abril de 2016 pedindo orientação sobre a
dosagem, e o professor respondeu por escrito dizendo que essa dosagem deveria ser
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determinada através de farmacocinética. Não teria outra maneira de determinar. E que a
dosagem recomendada era de um jeito e foi feito de outro.
E que agora, recentemente, em vista ao Icesp, com sua presença, eles nos
informaram que a pesquisa continua, mas que o secretário David Uip já dispensou o
professor Salvador que trabalhava na produção da síntese da fosfoetanolamina. Então
vemos o seguinte, fica muito bem evidente a falta de compromisso em cumprir pelo
menos uma coisa que estava escrita, que era o protocolo. E também quando o
governador Geraldo Alckmin autorizou o início das pesquisas, na mesa foi falado que
haveria uma despesa na ordem de cinco milhões de reais. O governador autorizou.
E na fase de elaboração do projeto, de aprovação da pesquisa, nós fomos
informados de que houve uma exigência, ou da Anvisa ou de alguém, de que o paciente
receberia uma ajuda de custos para seu transporte diário e sua alimentação. O paciente
teria direito a levar um acompanhante. Chegou aos nossos ouvidos que seria uma
despesa estimada em mais de três milhões de reais, e que de certa forma o governador
também autorizou. Quando essa CPI se instalou, graças a proposta do nosso deputado
Rafael Silva, fui convidado para participar, ele abriu mão da presidência e o deputado
Ricardo Madalena assumiu a relatoria. E começamos os trabalhos. E o presidente,
deputado estadual Pedro Tobias, oncologista há mais de 40 anos, fez um pelo discurso
no plenário desta Casa, dizendo que esse assunto era para ser tratado na universidade,
no ambiente científico de pesquisa, e que já tinha sido gasto mais de 40 milhões de reais
na pesquisa.
Fiquei surpreso, porque semana passada em visita que fizemos ao Icesp, nos
foram apresentadas as despesas. As pílulas foram pagas à parte pela Secretaria da
Saúde, pela PDT. O professor Salvador trabalhou pago pela universidade. E os gastos
contabilizados, a Secretaria da Saúde liberou um número em torno de 300 mil reais em
dinheiro ao Icesp, e até agora gastaram 94 mil reais. Então estou meio confuso ainda,
preciso voltar para o primário e minha professora de matemática me explicar um pouco
mais onde estou errando, e rezar um pouco também para que Deus ilumine e eu entenda
isso tudo.
Muito obrigado. Está encerrada a sessão.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Sr. Presidente, antes de encerrar quero dizer
que hoje o encontro foi brilhante. E ontem meu filho me perguntou em Ribeirão Preto,
“e a CPI, está funcionando bem? ”. Eu falei que está melhor do que se eu estivesse no
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comando. Nós temos um presidente e um relator que estão fazendo melhor do que eu
faria. O senhor falar do Descartes, e ele explica essa matemática. Ele nasceu em 1596 e
morreu em 1650. Ele tinha uma afirmação que entendia ser irrefutável, “penso, logo
existo”. Só pensa quem existe. Ele falou que é uma verdade absoluta.
A SRA. REGINA MONTEIRO - No seu caso é “penso, logo desisto”.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - A senhora foi brilhante e enriqueceu essa
conversa. A senhora vai adiante e volta aqui. Gosto muito de psicologia, estudo há mais
de 50 anos por conta própria. E a senhora nessa área de psiquiatria, em sociologia e
filosofia também. A senhora abrange tudo. Parabéns, a senhora é maravilhosa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

CPI – FOSFOETANOLAMINA
07.03.2018
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – FOSFOETANOLAMINA
07.03.2018
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Regimental.
Declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída com a
finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a paralisar as pesquisar para a
liberação da fosfoetanolamina produzida por cientistas no campus da USP de São
Carlos.
Eu registro a presença dos deputados: Ed Thomas, Ricardo Madalena, Márcio
Camargo, Rafael Silva, e este Presidente, Roberto Massafera. Inicialmente queria
agradecer a presença de todos, e, professor Buzaid que nos honra com a sua presença. E
queria submeter a aprovação de vocês o requerimento do deputado Ricardo Madalena
que solicita que seja convocado o Dr. Paulo Hoff, Diretor Geral do ICESP - Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo, para que preste esclarecimentos sobre o tema objeto
desta CPI.
Também queria anunciar a presença do nobre deputado Wellington Moura. Em
discussão. Não havendo inscritos para discutir, em votação. Quem for favorável
permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Eu solicito ao secretário que efetue a leitura
da Ata da última reunião.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
nobre deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu peço dispensa da Ata da última
reunião.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É regimental.
Está dispensada a leitura da Ata da última reunião. Também temos aqui o requerimento
do deputado Ricardo Madalena que requer que seja solicitado o Sr. Secretário de Estado
de Saúde, Dr. David Uip, as seguintes informações: A - Segundo informação do site
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Medscape, o referido Secretário acrescentou que os resultados da pesquisa serão
oficialmente enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, que
financiou testes preliminares da substância, à Associação Médica Brasileira (AMB) e ao
Supremo Tribunal Federal, que ainda deve julgar em definitivo uma ação da AMB, que
suspendeu liminarmente a lei aprovada pelo Congresso, que liberava a substância para
uso, sem que ela tivesse sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Questionado pelo Medscape se isso incluiria os Tribunais de Justiça do Estado,
que continuam concedendo liminares que garantem à substância, hoje produzida pelo
laboratório PDT-Pharma, de Cravinhos, o Dr. Uip limitou a responder "a informação
estará disponível para toda sociedade". Pergunta-se, o senhor tem essa mesma
conviccção? Pois em entrevista na UOL, o senhor afirmou que seguiu os padrões
rígidos de qualidade e que o estudo era necessário para "dar uma resposta ao clamor da
sociedade".
B - Forneça cópia do material encaminhado aos órgãos, contendo data e cópia
dos protocolos que foram enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Comunicação, AMB, STF e a informação de onde foi disponibilizado esses resultados à
sociedade, com o devido conteúdo. Em discussão. Não havendo inscritos para discutir,
em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento do deputado Ricardo Madalena, que seja solicitado à Comissão
Social e de Auditoria - Testes Clínicos da Fosfoetanolamina Sintética, para que os
auditores que acompanharam a pesquisa no ICESP, recomendado pelo idealizador da
substância, Profº Gilberto Chierice, prestem a seguinte informação: A - Os auditores
tinham conhecimento do estudo da pesquisa apresentada pelo ICESP ao CONEP para
aprovação, antes do início da mesma? Em discussão. Não havendo inscritos para
discutir, em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 43, de 2018, do deputado Ricardo Madalena, que requer que
sejam solicitadas as gravações de todas as reuniões realizadas entre os auditores
responsáveis pelos testes da fosfoetanolamina sintética e da equipe do ICESP, inclusive
a realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, às 10 horas, na qual participaram os
Deputados membros desta CPI. Em discussão. Não havendo inscritos para discutir, em
votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 44, de 2018, do deputado Ricardo Madalena, quesolicita que
seja convocado o Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, Presidente da ANVISA, para que
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preste esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Em discussão. Não havendo
inscritos para discutir, em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento nº 45, de 2018, do deputado Ricardo Madalena, requer que seja
solicitado ao Presidente /CEO da ANVISA, Dr. Jarbas Barbosa, a resposta a seguinte
informação: É de praxe a anuência dos testes e pesquisas de forma verbal dessa
Agência? Em discussão. Não havendo inscritos para discutir, em votação. Quem for
favorável permaneça como está. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 46, de 2018, do deputado Ricardo Madalena, que requer que
seja convocada a Dra. Maria Aparecida de Azevedo Koike Filgueira, coordenadora de
Comitê em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. Em discussão. Não havendo
inscritos para discutir, em votação. Quem for favorável permaneça como está. (Pausa.)
Aprovado.
Eu queria comunicar que temos aqui de Iacanga, o Carlão, que está nos trazendo
um abaixo assinado de 2.500 moradores de Iacanga, favoráveis ao uso da
fosfoetanolamina aonde muitos dos seus moradores através de liminar tem conseguido.
E então eu agradeço muito. Traga aqui para nós, muito obrigado. Nós temos recebido o
apoio também de Ibitinga, de Leme, de Pirassununga, São Carlos, Araraquara, Matão,
Américo, Santa Luz. Enfim, muitas cidades cujos os pacientes através de liminar na
justiça hoje temos em Cravinhos na PDT, já fornecido mais de 2.500 liminares para o
fornecimento da fosfo.
E essas liminares são fornecidas pela justiça e somente com os laudos médicos,
mas sem o acompanhamento médico. E então a nossa grande luta é que ao ser fornecida
a pílula para as pessoas, que também o acompanhamento médico fosse possível e em
virtude de controle dos resultados. E como a liminar da Associação Médica Brasileira lá
em Brasília na lei aprovada para o fornecimento e para pacientes compassíveis como foi
concedida a liminar, os médicos ainda hoje estão proibidos de receitarem. E ao mesmo
tempo de acompanharem os pacientes, então a nossa luta é que a legislação seja
rapidamente no Supremo liberada para que quem tiver acesso a pílula, porque elas são
vendidas, elas não fornecidas gratuitamente.
E quem tiver acesso a elas, que tenha o acompanhamento médico regular para
que até estaticamente se avaliem os resultados.
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Márcio.
O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Eu queria fazer um comunicado,
cumprimentar a quem nos assiste aqui hoje e está também o vereador de Santa Bárbara
do Oeste, o Celso Ávila, que está presente do Partido Verde, e o Diego que eu
acompanho lá de Santa Bárbara e o João Neto que estava aqui também e que é o chefe
de gabinete da deputada federal Renata Abreu.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado.
Então, hoje na nossa pauta e nós vamos ouvir o Dr. Antônio Carlos Buzaid, que é chefegeral do Centro de Oncologia do Hospital São José. Dr. Buzaid, por favor. Antes eu
quero agradecer a presença do Dr. Buzaid que deixa o seu serviço, a sua clínica, seus
pacientes para vir aqui prestar essa colaboração para nós, que é muito importante, e o
Dr. Antônio Carlos Buzaid é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP,
1982, e atualmente é chefe-geral do Centro de Oncologia do Hospital São José da
Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Tem muitos trabalhos publicados e uma vasta experiência profissional e uma
formação acadêmica invejável e então Dr. Antônio Carlos, para nós é uma satisfação
muito grande que o senhor tenha vindo aqui colaborar conosco, e, que sabemos que hoje
a luta contra o câncer é de muitas esferas. Nós temos a cirurgia, a radioterapia, a
quimioterapia e agora um desenvolvimento muito intenso da imunoterapia. E então, são
formas, e também nos assusta as notícias que circulam de que em um futuro próximo
30% da população mundial de alguma forma terá algum tipo de câncer.
Então, pensando que o sistema SUS nosso já é tão frágil em atender os pacientes
e pensando que até os planos de saúde também e hoje cada vez mais estão se
resguardando de assimilar certos encargos não previstos e temos esse espírito de que
qualquer tipo de produto que vire medicamento e que possa vir a colaborar, é uma coisa
importante para a nossa sociedade. Então, eu queria pedir ao senhor nessa CPI, que o
senhor fizesse a leitura do seu termo de compromisso.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu, Antônio Carlos Buzaid, e infraassinado RG 9.473.22-4, exercendo o quadro de diretor geral do Centro de Oncologia
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da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e membro do Comitê Gestor da Oncologia
Einstein, fui convocado a comparecer a essa Comissão Parlamentar de Inquérito e como
testemunha, e com fundamento nos artigos 203 e 218, do código de processo penal,
combinados com o parágrafo segundo do art. 13 da Constituição do Estado e com o art.
terceiro da lei estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que foi advertido a dizer
a verdade sob a pena de incorrer no crime previsto no art. quarto, inciso dois, da lei
federal 1579, de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Bom,
Dr. Buzaid, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa Comissão Parlamentar de
Inquérito ela foi proposta pelo nosso nobre deputado Rafael Silva, e, como praxe, quem
propõe a Comissão normalmente é o Presidente, mas o deputado Rafael Silva pediu que
eu presidisse essa Comissão que ele participa, essa CPI, mas, que ele preferia não ser o
Presidente por algumas razões pessoais, não é Rafael?
O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Exatamente. E, bom, no que eu fui muito
feliz, porque o relator está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, o Ricardo
Madalena, e o Presidente está realmente elevando a cabo e contento o trabalho que a ele
foi direcionado, nós colocamos nas costas dele um grande fardo, e, ele está carregando
muito bem.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. E nós
aqui do ponto de vista de uma CPI, e, do ponto de vista de poderes jurídicos para essa
CPI, a nossa finalidade é verificar se os estudos dessa CPI da pesquisa, feita pelo
ICESP, conforme o protocolo aprovado perante a Comissão de Ética Médica na
Universidade e na Comissão de Ética Nacional.
E esse protocolo foi seguido, e que saber exatamente as etapas previstas dentro
do protocolo e elas foram cumpridas. E saber também como houve a utilização de
recursos públicos se esses recursos foram aplicados adequadamente, e então a finalidade
nós aqui apesar do interesse científico e médico, farmacêutico, e nós vamos nos
restringir muito mais a esse objetivo que é a função nossa como deputados.
Mas, o histórico o senhor deve conhecer e a fosfoetanolamina foi desenvolvida
em São Carlos, na década de 90, e, o professor, o Instituto de Química da USP, na
época fez um convênio com o Hospital do Câncer de Jaú, e esse convênio teve duas
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etapas cumpridas, a primeira que foi o teste em animais, e o segundo foram os efeitos
colaterais nos seres humanos. E, depois eles paralisaram e não terminaram, e venceu o
convênio e ficou nisso. E lá em São Carlos, lá no laboratório de Química, na capacidade
de pequena produção as pessoas que iam pedir, eles faziam a síntese da
fosfoetanolamina e iam dando ao longo de 20 anos, sem muito alarde, e ocorre que nos
últimos anos tivemos uma demanda muito grande em cima do laboratório de química da
USP e eles não tinham nem capacidade industrial de cumprir.
E chegamos a ter quase dez mil liminares em cima da USP para que fornecesse.
Então foi assim, uma coisa difícil de resolver, e então a USP mandou fechar o
laboratório porque não tinha como cumprir. E com essa demanda assim, até reprimida e
nós fomos ao governador, ao Dr. David Uip, e ele então atendendo ao apelo da
sociedade fizeram aqui que fossem feitos os testes e a pesquisa pelo Instituto do Câncer
de São Paulo, que é bem credenciado.
E o Instituto desenvolveu um protocolo de pesquisa aprovado e realizaram as
pesquisas, e o laboratório PDT Farma de Cravinhos, com orientação do professor
Gilberto e que fez a síntese em laboratório da fosfoetanolamina. E para que fossem
efetuados os testes. E esse material feito lá em Cravinhos veio para a FURP aqui em
Guarulhos e foi encapsulado. E aí as cápsulas saíram da FURP, e vinham para o ICESP,
eram armazenadas e entregues aos pacientes, objetos de estudo, aquelas pessoas que se
prontificaram a fazer o estudo dentro desse... E nesse interim, algumas coisas
verificamos.
Vindo a produção da fosfoetanolamina de Cravinhos para Guarulhos na FURP,
ela vinha com um saco de 30 quilos, e, a FURP para encapsular tinha problema de
manuseio do material e então foi feita a introdução de um material inerte, incipiente
para facilitar o encapsulamento e me parece que em torno de um número, 1% em peso,
então de 500 miligramas, eu acho que cinco gramas eram desse material incipiente que
ajudou então no encapsulamento.
E a FURP ao entregar as cápsulas para o ICESP, entregou o controle de
qualidade e os ensaios químicos feitos lá em Cravinhos, mas não fez nenhum teste desse
material encapsulado e já com a modificação do incipiente. E então do ponto de vista
formal, nós constatamos uma não regularidade cumprida, porque não foram feitos testes
químicos desse material saindo da FURP e vindo para o ICESP.
E o ICESP armazenando um local tinha lá um prazo até de validade e deve ser
de seis meses, guardava e foi fornecendo aos pacientes, e também a medida em que esse
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material era manuseado e entregue aos pacientes, e não foi feito nenhum tipo de
controle de qualidade sobre o material que estava sendo entregue, então, também
julgasse uma não conformidade verificada. E além disso, nós estamos hoje lá em
Cravinhos, a PDT, recebendo mais de 2.500 liminares para serem cumpridas. E ela tem
que fornecer esse medicamento que estava estocado lá ainda sobrando e esse material
que foi fornecido agora já está com o prazo de validade vencido, e então não pode mais
ser fornecido, então eles estão sofrendo com uma demanda judicial para entregar uma
coisa que não podem entregar.
E ao mesmo tempo o laboratório não tem a capacitação técnica de fazer a síntese
que é orientada pelo próprio pessoal de São Carlos e que já foi liberado e esse pessoal já
foi liberado em 31 de março pelo secretário David Uip, e então eles se desligaram do
laboratório e não acompanharam mais a síntese. E bom, é mais um histórico, para o
senhor saber o que estamos acompanhando. E eu queria fazer a seguinte pergunta ao
senhor, o senhor tomou conhecimento desse protocolo da pesquisa que foi aprovado
pelo SINPRO, e o senhor chegou a tomar conhecimento?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Só pela mídia, o ICESP, é um
instituto de altíssima reputação com médicos de alto padrão tanto no cuidado de
pacientes, como na condução de estudos clínicos e um grande número de médicos do
ICESP estudaram fora do Brasil assim como eu, e estão extremamente familiarizados
com a condução dos estudos clínicos.
E eu não vi o protocolo e não estou familiarizado com o estudo e não pertenço
ao ICESP, e eu só vi o que a mídia falou que estava sendo conduzido um estudo muito
grande para tentar avaliar se a fosfoetanolamina tinha atividade ou não em vários tipos
de câncer. E eu não tenho detalhes sobre o desenho do estudo e como foi feito e mesmo
pontos que o senhor levantou e se a droga era estável ou não em temperatura ambiente,
isso eu não conseguiria comentar por falta de conhecimento obviamente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Está bom. O
protocolo previa o estudo de dez tipos de cortes.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – De cortes, exato.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Dez tipos, e que
para cada tipo, deveriam ter 21 pessoas a serem pesquisadas, e o relatório final que
vimos e que foi divulgado nos dez tipos de tumores, os dez cortes, foram selecionadas
84 pessoas e foi feito teste com 72. E uma média que variou de um, dois, cinco, dez
pacientes por tipo dentro dos 72. E nós tivemos aqui um depoimento sobre testes
clínicos do Dr. Sérgio Simão, que é presidente da Sociedade de Oncologia Brasileira.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Conheço bem.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E discutindo esse
assunto, ele falou de que as amostras deveriam ter sido no mínimo com 24... Dentro dos
21 previstos, no mínimo 14. E que em números de seis a oito eram amostras
desprezíveis, insignificantes, qual é a sua opinião sobre a questão da amostra?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – A amostra em oncologia é feita de
acordo com quão eficaz você acha que é o seu produto. Como se eu estivesse testando
um paraquedas, e eu não preciso de muita gente, está certo, basta por três para pularem
e eu vou demonstrar que o paraquedas funciona, versus o não paraquedas. E quando se
testa uma droga e se delimita e diz, “essa droga eu teria interesse se 20% dos pacientes
pelo menos derivassem em benefício”, então, se diz ao esteticista que faz parte do
estudo clínico e ele vai dizer, “se o senhor tem interesse em pelo menos 20%, são
necessários 14 pacientes, primeiro”.
E se zero, de 14 não tiverem nenhum benefício, nós dizemos que essa droga
provavelmente não é ativa. Se eu tiver o interesse em 10%, esse número sobe e eu
precisaria falar com o esteticista e vamos dar um exemplo, que seja, 21, então esse
número vai aumentando. Se eu falo que tenho interesse em uma droga que ajude 5%, o
número vai subindo mais ainda, 1% o número fica maior ainda. E então o esteticista é
capaz de dizer baseado em chances qual é o N que o estudo clínico deve ter para ver se
a droga é de interesse ou não.
A maior parte das drogas do mundo que a indústria farmacêutica em geral
desenvolve ou universidades, em geral não tem grande interesse se a droga é menos
ativa do dez ou 20%. E então se ela não é, não é ativa, e pelo menos 20% o interesse na
droga cai, e então o N do estudo por tipo de câncer vai depender do grau de interesse da
atividade que está procurando na droga. É assim que funciona em estudos clínicos.
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O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, eu não compreendi muito bem, então se se
tem 21 pessoas, 21 pacientes, e teria que ter no mínimo não preenchendo a corte, 14, é
isso, pela porcentagem?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, não é isso que eu falei, desculpe.
Vamos admitir que tratou 14 pacientes, e ninguém derivou do benefício, e você conclui,
que, a chance dessa droga ser ativa em mais do que 20% dos doentes é próximo de
nada.
O SR. - Ele reduziu de 21 para 14, é isso?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, porque 14 pacientes
consecutivos não derivaram benefício, a chance dessa droga ser ativa é muito pequena.
Você procura 20% de chance. E então se estivesse procurando 1%, precisaria perguntar.
Esse número seria muito grande. E teria que tratar, digamos assim, 50, 80 doentes e
olha, 80 doentes não derivaram do benefício e a chance da minha droga ter 1% de
chance de ajudar é quase zero. É assim que funciona.
O SR. - E o senhor acha viável, quantos pacientes para serem testados em uma
corte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Depende do seu grau de interesse.
Vamos dizer que se diga que a droga é incrivelmente fantástica, que metade dos seus
pacientes se beneficiaram dela. E então eu não preciso de muitos, e nesse caso eu
perguntaria para o esteticista e falaria, “Buzaid, olha, eu tenho interesse de que a minha
droga tenha pelo menos 50% de chances de ajudar, senão eu não tenho interesse nessa
droga, está certo?”. Ninguém usa 50, eu estou usando esse exemplo que não é habitual
em geral, o normal é 20, mas pode querer se baixar para dez.
E o número vai aumentar, e então se tem 20% de interesse, em geral tratam-se
14 pacientes, e se nenhum deles deriva do benefício, se diz que para aquela doença,
aquele corte, por exemplo, de câncer de colo retal, estômago ou pulmão essa droga não
mostrou atividade suficiente para ser estudada ou desenvolvida adicionalmente.
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O SR. - E a confiabilidade de 20% teria que de se ter no mínimo 14 pacientes.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Exato.
O SR. - Ok, obrigado, doutor.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Agora o senhor entendeu bem.
O SR. - Desculpe, obrigado, Presidente.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Precisa se ter 20 de atividade, pelo
menos 14 serem testados.
O SR. - Muito bem, obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Se um deles tiver resposta, aí o estudo
muda. E ele falou já, “olha, eu vi que um dos 14 respondeu”, então chamasse o
esteticista e ele fala, “quantos doentes quer colocar?”, “agora eu quero definir melhor a
minha atividade”, “o senhor quer pôr 30, 40”, isso tudo tem o esteticista envolvido, não
é feito em geral pelo oncologista.
E os protocolos são bem escritos nesse sentido e eu não vi o protocolo do
ICESP, mas, isso não é feito aleatoriamente, isso é feito com o esteticista e que vai dar o
N para cada corte.
O SR. - Pois não, obrigado Presidente, eu dou o aparte.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só mais uma
pergunta.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Nós sabemos que
a fosfoetanolamina que foi testada e que foi fornecida aos pacientes foi por via oral a
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ingestão, e aqui tivemos vários depoimentos médicos dizendo que aquele paciente que
chamamos, não seria um nome bonito, e que compassível.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Compassível.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E o paciente
compassível depois de ter feito já tratamento via quimioterápico e etecetera, a flora
intestinal dele está bastante abalada e a própria parede de absorção, então, ele tomando
remédios somente por via oral, com segurança, o medicamento não é absorvido.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não sei se concordaria com o Sr.
Deputado, porque a maior parte dos medicamentos orais seriam absorvidos mesmo que
a flora estivesse alterada, e aí não seria em geral perturbada, não seria em geral, e uma
droga oral se ela é bem absorvida pela maioria das pessoas, a flora não mudaria em
geral a absorção da droga, e em geral.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Em geral não
teria... Teria chances de absorver.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Exato.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Agora, então
uma pergunta de teste, a escolha do tipo de paciente que já fez a quimioterapia e
radioterapia, cirurgia, e que já é um paciente compassível, se esse paciente foi usado no
teste da droga, é possível ainda alguma conclusão sobre isso ou já dá para se dizer o
seguinte, só se usou o paciente terminal e então praticamente porque...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Entendi a pergunta do senhor.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Porque tivemos a
seguinte questão, quando eu fui discutir com um médico e não é um médico qualquer
que ele falou assim, dos 72 pacientes que foram escolhidos, 58 morreram, e então nós
corremos o seguinte risco de o Estado estar usando e fazendo teste com pessoas e
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amanhã essas pessoas morrem e poderemos ser acionados até judicialmente pela
responsabilidade, e então...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Não entendi o ponto do colega,
mas quando se testa uma droga, principalmente uma medicação que tem um mecanismo
distinto, não é quimio, não é radio, não é cirurgia, não é imunoterapia em geral, é
sempre testada em pacientes mais refratários ao tratamento convencional até por uma
questão ética, você não sabe se a droga ajudou ou não, e então vamos admitir que o
senhor tivesse um câncer potencialmente curável e com uma droga com quimio ou
rádio, com cirurgia, ninguém vai testar nessa pessoa, eu já vou lhe dar um remédio
totalmente experimental para ver se ela pode ajuda-lo ou não.
E, nesse caso a ética da medicina obriga que ofereça ao paciente o padrão ouro
primeiro, e, se o paciente malogra o padrão ouro, aí cai na situação em que para o qual
não há mais um bom tratamento disponível a opção das drogas experimentais, a fosfo
entrou na mesma categoria e tem milhares de drogas em estudos experimentais no
mundo, não é uma, milhares.
E a maioria delas, infelizmente, menos de 5% em geral se mostram úteis nesses
estudos semelhantes ao que eu desenhei. E essa é uma das explicações, porque remédios
ficam tão caros, se testa 100, e cinco deles passam a serem ativos e eu acabei de jogar
fora 95% dos remédios que eu testei.
E embora no rato funcionou bem e parecia que ia bem no laboratório contra a
célula, matou o câncer, quando eu dou para o paciente e não é igual. Primeiro porque o
ser humano a despeito da semelhança do rato e nós temos 90% de semelhança funcional
com ele, e a tolerância muda tudo, eu brinco que o rato não usa telefone, e esse é o
problema, se dá para o rato e ele não gostou, ele fica amuado na gaiola mas acabou, e o
paciente vai relatar que está nauseado e “eu não me sinto bem, e eu estou enfraquecido”.
Então os estudos clínicos começam in vitro, primeiro em um tubo de ensaio e
depois vão para o modelo animal em vivos, e depois os estudos são feitos nos pacientes,
é assim que todas as drogas do mundo passam antes da sua aprovação. E sem exceção.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Então
eu queria passar a palavra ao Rafael.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – É, nós ficamos até meio perdidos porque
parece que essas pesquisas elas não têm tido acompanhamento devido. Então nós... As
informações inclusive são desencontradas e é um número de pacientes e depois o
número não é aquele, nós estamos contando com o esclarecimento do ilustre convidado
para podermos tentar entender um pouco mais dessas coisas, e talvez no Brasil as
pesquisas não sejam feitas assim em alguns casos, não sei, bom o critério devido, quer
dizer, é um leigo que está falando e a minha área não é essa.
Mas o paciente, nada o ajudou, “vamos tentar a fosfo”, se aquele medicamento
padrão ouro que eu acho que esse é o termo correto não aprovou, não vamos chegar
para o laboratório e dizer, “estão proibidos de produzir o padrão ouro porque tem alguns
pacientes que não reagiram”, e então se o padrão ouro não funciona e se medicamentos
importantes, o padrão ouro eu acho que fica um tratamento para três meses fica em 600,
700 mil reais.
Quer dizer, isso inclusive não é para pobres que usam o serviço público, não
funciona. E o padrão ouro continua sendo vendido em um preço caro, mas não
funcionou para todo mundo agora a fosfo vai ter que funcionar para esse paciente e que
não foi contemplado com a sorte e então o padrão não funciona e a fosfo tem que
funcionar, e não funcionou e não serve, e porque olhou esse médico me desse e falasse
alguma coisa sobre isso e se acha que é correto, não é.
E vamos fazer o teste com quem realmente não teve salvação. E então até eu
tinha uma brincadeira antigamente e tinha lá no Mato Grosso, tinha uma senhora lá que
ela fazia milagres, entre aspas, e aí quando o Ciro estava ruim até tinha uma brincadeira,
nem a Cacilda salva esse sujeito mais, quer dizer, ela ia lá para fazer o milagre, e que
não existia. Então, se o padrão ouro não resolve e outros medicamentos não resolvem, a
fosfo tem que resolver. Então, o que o senhor acha disso?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não há outra opção na medicina
porque por razões éticas o médico é obrigado a oferecer ao paciente o que hoje é
demonstrado melhor, vamos dar um exemplo, vamos admitir que o senhor tivesse um
pequeno câncer de pulmão, e ele foi operado, o senhor está bem e o senhor fala “Dr.
Buzaid, e, agora, quais as minhas chances”, “olha, baseado nas características do tumor
do senhor, o senhor tem 40% de chance de voltar o câncer, 60% de se curar com uma
cirurgia, e se eu der uma quimioterapia para o senhor, eu aumento a sua cura em 5%,
uma preventiva”.
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O senhor pode me dizer, “Dr. Buzaid, por 5% eu não tenho interesse, eu vou
arriscar e ver o que vai dar”, essa é uma situação potencialmente curável. E ninguém
deixaria de operar o paciente porque com a cirurgia no caso do câncer de pulmão, e
nesse caso que eu estou falando teria 60% de chances de cura, e quem não operar estaria
preso, por tentativa, entre aspas, de ameaçar a vida do paciente. Vamos admitir um
outro cenário, um paciente com câncer de pâncreas, que é muito grave, a vasta maioria é
incurável mesmo quando operado e quando não operável 100% de mortalidade e se dá
um remédio que tem padrão, que ajuda um pouco versus os remédios antigos e pouco
tempo depois se fica sem opções, e o paciente está bem, na sua frente, “Dr. Buzaid, eu
estou bem, e me sinto bem, só que meus exames mostram que o meu câncer não está
sendo freado pelo remédio que o senhor está me dando, que opções eu tenho agora?”,
então, esse paciente é a hora em que entram as drogas experimentais, dezenas delas, o
vice-presidente mesmo, Alencar foi a Houston e ficou um mês tentando uma droga
experimental e infelizmente não ajudou e ele voltou ao Brasil, e ele insistiu em fazer
uma droga experimental.
“Olha, eu gostaria de ver se tem alguma coisa experimental no mundo, eu estou
bem ainda”, bom, muito bem, não ajudou e voltou, e depois foi tratado com outras
opções. Mas, onde eu quero chegar é que é a hora em que a pessoa malogra as opções
padrão e que se procuram as drogas nas suas fases iniciais de tratamento. Então, a outra
opção, a menos que o doente diga, “doutor, eu não quero fazer nada dentro do padrão da
medicina, quero tentar diretamente uma droga experimental”, essa é uma opção do
paciente, e o médico vai respeitar essa opção.
E no protocolo da fosfo não vi, e eu não sei se essa opção era permitida ou não,
o paciente declinaria ao tratamento padrão, mas, em alguns lugares do mundo às vezes é
permitido se o paciente declinar entendendo o que está acontecendo no tratamento
padrão. Mas, tem que haver uma profunda intelecção do assunto, porque a pior coisa do
mundo e a maior parte das drogas experimentais, mais de 90% delas resultam em
ineficácia. E eu vou repetir, se demonstram ineficazes, infelizmente.
E eu lido com pacientes do câncer todos os dias, e eu tenho uma média de 15
pacientes no consultório e todo dia, eu tenho que dizer em geral para a família, óbvio,
“olha, minhas opções acabaram, eu não tenho mais boas opções, temos que estudar ou
opções fora do Brasil ou não temos quase protocolos de pesquisa no Brasil”, porque a
burocracia aqui para o desenvolvimento de pesquisa é complexa. E, isso é complicada,
dura, para um médico é muito dura e para os pacientes, sem comentários, é a coisa mais
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dura da vida deles. E para nós não melhora nada. Eu estou há mais de 30 anos fazendo
oncologia, e perder um paciente é a mesma dor que era há 30 anos atrás, não muda
nada.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – É mais uma pequena colocação, no caso,
com cobaias, com animais, existe a possibilidade de se... Aí o animal não vai ter que
passar pelo padrão ouro, né, a cobaia o tratamento pode ser direto com o medicamento
experimental, e aí no caso, o senhor tem conhecimento se esse teste com animais que
recebem a fosfoetanolamina sintética de imediato, se aí houve alguma resposta positiva.
O senhor teria essa informação?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Tem um estudo em animais, e eu acho
que o Dr. Renato é o primeiro autor, eu não me lembro o sobrenome dele agora, que
mostrou a atividade no modelo animal, e versus a quimioterapia ele foi um pouco
melhor do que no animal, no modelo de melanoma. E isso foi o fundamento para depois
se considerar os testes em humanos, sempre começa no tubo de ensaio, e de lá vai para
o animal, e do animal vai para o ser humano, essa é a sequência.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Nós ficamos meio perdidos, eu não sei se é o
Brasil que está realmente complicado nessa parte de pesquisa, ou se é a doença que
realmente assusta. E assusta inclusive os pesquisadores, e o paciente principalmente,
agora, desculpa fazer mais rapidamente... Essa fosfoetanolamina sintética ela era
distribuída de forma gratuita e muita gente afirmava que realmente melhorou com a
utilização e de repente as autoridades brasileiras, e entenderam que ele não pode ser
distribuída e ela não produzia nenhum efeito colateral e ninguém reclamou de efeito
colateral e pelo contrário.
A morfina causa muitos problemas e é para tirar dor, mas causa problemas no
intestino. E a fosfo não tinha esse problema. E aí, de repente, proibiram ela de ser
utilizada, não sei. Eu não sei se o senhor pode falar algo a esse respeito, e, se pelo fato
de não produzir efeito colateral se ela poderia ou não ter a sua distribuição...
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Veja, não tem nada mais duro para
um oncologista do que tirar a esperança de um paciente. Isso não existe, não tem nada
mais duro, eu mesmo perdi minha mãe de câncer a oito meses atrás, e conheço isso em
profundidade, como profissional e como filho. Mas, distribuir ou dar alguma coisa que
não ajuda, também não tem sentido.
E então todos nós adoraríamos que as drogas beneficiassem os pacientes, mas o
câncer não é uma doença, ele é igual aos animais, pense em ratinhos, tem rinocerontes,
cavalos, tem leão, ser humano, a heterogeneidade dos animais é um bom exemplo para
indicar a heterogeneidade do câncer. O câncer do olho não é igual ao da pele, que não é
igual ao do fígado e nem da mama, e nem do pulmão e assim por diante.
E então não tem nenhum remédio na oncologia que ajuda a todos os canceres,
porque todos são profundamente distintos. E do mesmo modo que um remédio que
mataria rinocerontes não seria o mesmo do rato e assim por diante, e, onde eu quero
chegar é que simplesmente a boa vontade de ajudar não pode ser justificativa para se
liberar uma medicação para as pessoas, isso eu não acho correto. E eu entendo a
fantástica boa intenção das pessoas.
E sem fins lucrativos e bom coração, eu chamaria isso, mas, isso não pode ser
uma justificativa. Vamos admitir que eu achasse uma pessoa maldosa e que resolvesse
fazer um remédio que faz mal e ela diz que cura e ela dá e mata a pessoa, psicopata.
Não, não sabemos, o mundo é heterogêneo, e a necessidade de que a pesquisa clínica
seja efetuada dentro de normas que são internacionais é imperativo e não posso na
minha casa preparar uma medicação e dizer que ela é boa e dar para os meus pacientes.
Não seria correto, eu teria que desenvolver a droga, fazer os estudos in vitro dos
animais, desenhar um protocolo, aprovar pela ANVISA, passar pelo esteticista, e aí
conduzir o estudo sobre supervisão. E é assim que é feito o mundo inteiro, o senhor
mesmo falou que no Brasil não temos uma experiência tão grande, o senhor está correto,
os estudos iniciais não. Os estudos nas fases mais avançadas o Brasil está bem
envolvido, bem engajado e esses estudos iniciais não porque a burocracia brasileira é
muito complexa e eles preferem fazer em países onde a burocracia é mais rápida.
Então essas drogas que nós rotulamos como estudos de fase um que é quando se
tem um remédio e não se sabe a dose dele, porque não vem nenhum anjo do céu e chega
“Dr. Buzaid, a dose do remédio XYZ é de 100 miligramas”, não é assim. Vai se pegar
cortes de pacientes em geral em grupos de três, começa com uma dose que mata 10% de
ratos, é assim que funciona e dessa dose se extrapola por peso de ser humano e trata 3%
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observa por um tempo e nada ocorre de efeito colateral e aumenta a dose, em geral
duplica a dose e um novo corte e vai subindo, até observar algum efeito colateral.
Porque em geral, em oncologia ou na medicina inteira, algum efeito colateral em
geral é visto quando o efeito benéfico também é visto. E esse desenho da condução do
estudo se chama de estudo de fase um. É assim que é feito no mundo inteiro, e esses
estudos em geral não são feitos no Brasil, são feitos fora, e em geral na Europa ou nos
Estados Unidos. E, determinada a dose da medicação, vamos admitir que eu trate agora
três pacientes e três deles tem diarreia, e eu falo, “olha, a dose está alta, eu vou abaixar
um pouco”, abaixa para o nível anterior e eu falo, “agora eu tenho interesse em estudar
essa droga em câncer de pulmão”.
Agora eu vou pegar ou 14 ou 21, algum número eu vou discutir de acordo com o
meu interesse na atividade da droga, e aí formalmente eu faço um protocolo para esse
grupo de pacientes, e então é assim que funciona, se a indústria quer fazer para vários
tumores, eles fazem para vários em geral, e eles vão em tumores que em modelos
animais ou em tubos de ensaios, quer dizer, in vitro se mostraram potencialmente
ativos, e, porque os estudos clínicos são muito caros.
E ninguém consegue conduzir estudos para todas as drogas, e então se vai atrás
de áreas em que a droga se mostrou potencialmente útil, é assim que é feito o estudo
clínico. E não sei se ajudei a responder um pouco.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor é brilhante. Mas, eu entendo que já
que existe esse problema ético a respeito a experimentar a droga em pacientes humanos
e eu entendo que os animais deveriam ser mais utilizados e os canceres eles podem
acontecer no animal e no ser humano. E aí teríamos uma pesquisa ainda mais profunda
nos animais para depois transportamos para o ser humano.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Mas é sempre feito assim.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Mas eu acho que aqui no nosso caso o em
animais foi feito por pesquisadores não oficiais.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, existe uma tese do professor
Gilberto que eu acho que está envolvido nela, precisaria se checar. Eu vi essa tese, em
2008, o professor Gilberto e eu acredito que o Dr. Renato, eu não me lembro o

18

sobrenome dele, quando era diretor no Sírio Libanês da oncologia, eu os chamei com
interesse em conduzir um estudo clínico aquele tempo, e eu era simplesmente um
médico do hospital e coloquei a administração em contato e houve alguma discordância
na forma do desenho ou potenciais interesses comerciais e não desarrolhou, mas o meu
interesse era fazer um estudo como foi feito no ICESP agora, e, dez anos depois.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, interesses comerciais de quem? Da parte do
senhor ou do professor?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, não da minha parte, da
instituição as duas partes, o Sírio Libanês, era um mero diretor da instituição, então
vamos garantir que se mostrasse útil, e então como o estudo foi conduzido no Sírio,
haveria um interesse comercial caso isso fosse para o hospital que ajudar a área e
etecetera. E então essa era a instituição, não meu óbvio.
E então a ideia toda, por alguma razão eu não sei qual, não houve um acordo
entre a direção do hospital e o professor Gilberto aquele tempo, então não foi
conduzido, foi felizmente conduzido agora, mas, eu tinha grande interesse em conduzir
dentro das regras internacionais de condução de estudos, e se não for assim o paciente
fica desprotegido porque tem bandidos por aí.
O Brasil e o mundo têm bandidos por aí, e então não podemos afirmar que todo
mundo que faz uma medicação tem boa intenção, isso não é verdade, e no caso atual
sim, nós sabemos que o professor tinha uma boa intenção de ajudar os pacientes com
câncer e que fornecia gratuitamente as medicações, mas isso não é verdade para todos
os remédios, por isso que as normativas de pesquisa devem sempre ser utilizadas.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Bom, eu vou terminar, eu fiquei apenas mais
de dois meses andando de cadeira de rodas porque eu tenho problema de hérnia de
disco, e aí me levaram um tubinho com uns remedinhos, não sei se podemos chamar de
remédio ou não e quem vende isso aí é um açougueiro, ele vende isso lá no açougue. E
escondido, e ele não fica ali, põem na blusa dele alguns frascos e vai lá e compra, vai
embora e depois ele manda buscar.
E aí levaram lá para casa, “toma isso aí”, e eu falei, “não vou tomar, é um
remédio que não sei, que nem existe”. E aí de repente, um dia a minha esposa, “toma
isso aí”. E aí tomei umas duas cápsulas e parei, e aí eu melhorei, e saí da cadeira de
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rodas. E isso é interessante. Eu não sei se no Brasil existe a vontade realmente de se
pesquisar, não sei.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Existe no mundo inteiro, deputado,
porque ninguém é imortal, nem o dono da indústria farmacêutica, nem Dr. Buzaid, nem
os deputados, ninguém é.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pode nem ter sido esse medicamento, eu não
sei se foi ele, mas, outras pessoas, uma cunhada minha encontrou uma pessoa com um
problema sério, e, “toma aqui”, e foi um milagre, outra também. E agora na fosfo que é
uma coisa mais séria, eu acho que o Poder Público e essa CPI foi formada com esse
intento, com essa intenção e nós temos aqui os dois grandes líderes e temos um trabalho
maravilhoso mesmo e então eu não sei se o Brasil tem o interesse realmente em
pesquisar.
Eu quero até pegar aquela cápsula um dia e ver se algum laboratório me faz uma
análise para ver o que é que se tem ali dentro, porque se resolve o problema de tanta
gente e ela não é comercializada de forma aberta, e então porque escondido isso tudo...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Problema...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... Fica em dúvida, e a fosfo eu acho que ela
merece por parte das autoridades uma atenção melhor, porque ela pode ser uma
esperança. Desculpa.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu não tenho detalhes da condução
dos estudos e nem nada, mas eu acho que o depoimento de pacientes embora seja muito
importante ele não é controlado e isso é importante. Eu vou dar um exemplo. Vem um
paciente me ver tomando a fosfo, e disse que tinha melhorado muito bem. E eu fui olhar
o caso e ele tinha um câncer de próstata, um PSA de 1000. E grande quantidade de
câncer de próstata, e estava sete, e eu falei “nossa, agora...”, “fizeram alguma coisa com
o senhor? Alguma injeção?”, “não senhor, operaram uma coisa, tiraram o meu testículo,
mas foi só isso, e depois eu tomei a fosfo e eu fiquei bom”.
Mas vamos falar um pouco de retirada de testículo de câncer de próstata. Em
1941, Charles Huggins publicou um paper mostrando que o câncer de próstata é
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alimentado pela testosterona. E quando ele tirou o testículo dos homens em 1940, o
câncer regride em 90% dos casos. E então os pacientes que urravam de dor óssea por
metástases, em 90% deles melhoraram com a retirada do testículo.
E para esse paciente com as melhores intenções, ele atribuiu o benefício a fosfo,
e eu expliquei para ele que eu esperava que sim, mas que a retirada do testículo ajuda no
câncer de próstata em 90% dos casos, essa é a diferença entre o depoimento e o estudo
clínico e não iria permitir nenhuma intervenção que não a fosfo. E se o PSA daquele
paciente tivesse reduzido de mil para sete só com a medicação, seja qual for, se for a
medicação será fantástica, certo, não é fácil fazer isso não. E, lógico que a retirada do
testículo reduz em 90% dos pacientes, então essa é a diferença entre o depoimento com
as boas intenções do paciente, e o estudo controlado, onde esse tipo de intervenção não
seria permitido.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. E a
palavra agora...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Estou liberado, deputado?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não. Obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Está bom.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a palavra
agora o nobre deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente Massafera, pedir
licença também ao nosso relator, o Ricardo Madalena e ao doutor e digno deputado
Rafael, e é apenas um comunicado, eu gostaria, Presidente que pudesse ser registrado
nessa Ata o comunicado do falecimento do ex-prefeito de Presidente Prudente, Sr.
Agripino Lima, que foi deputado estadual nesta Casa me parece que no período de 1996
e a 2000, foi deputado federal, contigo, não é Rafael?
E ele faleceu nesta quarta-feira no Sírio Libanês por falência múltipla dos
órgãos, com 86 anos, e, a cidade de Presidente Prudente tem 100 anos, e Agripino 86, e
contar a história da cidade e não falar dele a história fica realmente incompleta, ele foi
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prefeito três vezes e construiu um dos maiores hospitais do estado de São Paulo, certo,
na época o Hospital Universitário por causa da faculdade de medicina Unoeste, também
construída por ele e hoje esse hospital o HR é um hospital regional que foi adquirido
pelo governo do estado, uma grande construção.
E então eu gostaria de deixar registrado os sentimentos deste Prudentino em
nome da minha região e em nome da classe política dessa Casa. E ao Sr. Agripino Lima
que nos deixa aos 86 anos. Seria isso, muito obrigado ao relator, Ricardo Madalena,
Rafael, muito obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Dr. Buzaid está
pedindo que ele tem compromisso no hospital e que o horário limite dele...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu ainda tenho tempo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Até às quatro
horas.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Até às quatro horas eu consigo, com
tranquilidade, mais meia hora.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... meia hora? Se
o senhor quiser nós mandamos um avião levar o senhor.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu agradeço a delicadeza.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então fica
registrado aqui o pedido do nosso deputado Ed Thomas do falecimento do Agripino
Lima, de Presidente Prudente, que foi companheiro nosso e foi prefeito, e, dizem que
todo ser humano prolongando a vida como nós que estamos vivendo mais, no fim da
nossa vida, todos teremos câncer, e então é bom sabermos direito como tratar. E então
eu passo a palavra ao deputado Ricardo Madalena, obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cumprimentar a todos os meus pares
e a todos que estão aqui, ao Presidente desta CPI e o vice, cumprimentar ao Dr. Buzaid
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que se disponibilizou a estar aqui conosco. Dr. Buzaid, o senhor em 2008, assistiu em
torno de quantos pacientes, que o senhor, eu vi uma matéria que o senhor assistiu...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Não me lembro décor, mas pelo
menos uns 20 já vieram tomando a droga sem benefício, um grande número, eu não vi
ainda pessoalmente, nenhum paciente se beneficiar. E isso não quer dizer que a droga
não possa que um paciente, eu acho que um paciente com melanoma respondeu ao
ICESP.
Mas, os pacientes que eu vi com tipos variados de câncer e que quer dizer, não é
um estudo clínico, infelizmente, não se beneficiaram com a medicação.
Então o senhor com 20 pacientes, o senhor deu uma entrevista dizendo que
nenhum paciente genuinamente se beneficiou, concorda com isso?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Concordo.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor conhece...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Não me lembro do N décor, mas,
sim.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor conhece o paciente que o
senhor cuidou e salvou a vida dele e ele tomou fosfo por dois anos e recomendado pelo
senhor, que se chama Carlos Partel.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Lógico que conheço. E ele foi tratado
com um remédio novo, chamado de Ipilimumab, que é um imunoestimulante, e entrou
em resposta completa com a droga e como ele é de São Carlos, ele insistiu em tomar a
droga e eu não objetei.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Certo. E esses 20 pacientes, o senhor
diz que desde 2008, o senhor deu uma entrevista em 2015, que desde 2008 vários
pacientes fizeram o uso dessa substância, e em 2015 o senhor falou isso. E, por quantos
anos esses 20 pacientes usaram essa droga?
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Isso eu não saberia dizer, mas a
maioria dos pacientes que tomaram a droga estavam com câncer muito avançado e
faleceram com a droga.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E o ICESP fez por dois meses e já
veio a público dar o resultado, e, hoje, diz... Só um minuto, por favor, hoje diz que já
faleceram 55 do total de 58, de 59, e o senhor ficou vários anos dando a fosfo? E então
o senhor conseguia que os pacientes, só um minuto, por favor...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Eu só estou corrigindo a frase que
o senhor está falando.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor conseguia que os pacientes
sobrevivessem mais...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Isso não é verdade. É isso que eu
falei...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Então faça a leitura para mim...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Todos os pacientes que tomaram
faleceram porque todos estavam com câncer avançado e incuráveis. E, o senhor Carlos
Partel que o senhor se refere recebeu alguns remédios mais sofisticados da oncologia e
chamado Ipilimumab, que cura 20% dos pacientes com melanoma, hoje, até a cura
aumentou um pouco mais.
Mas, ele teve muita sorte e respondeu fantasticamente bem a medicação. E ele
falou, “posso tomar?” e eu falei, “eu não tenho objeção, não vou objetar, não sou eu
quem objeta”, mas ele foi tratado com um dos melhores remédios existentes para
melanoma metastático.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tudo bem, mas ele disse para mim,
pessoalmente, falou comigo que tomou aproximadamente por dois anos sem objeção
nenhuma do senhor.
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Exato.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E voltou a saúde dele por completo e
sentiu uma diferença muito grande quando fez o uso da fosfo.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu entendo, mas isso aí é uma
variação subjetiva, ele estava...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Com certeza.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Ele foi curado...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Assim como é subjetivo os médicos
que vem aqui e falam que a fosfo não funciona sendo que não temos ainda um teste
plausível.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Desculpe, eu não estou familiarizado
com o estudo do ICESP em detalhe e eu não vi a publicação e não vi o relatório.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Mas, deste paciente eu consigo dizer
com acurácia máxima, ele foi tratado com um remédio que hoje sabemos. Quando ele
foi tratado não sabíamos se o remédio curava ou não, ele era experimental e ele entrou
em um protocolo e foi fantasticamente bem. Hoje, nós sabemos que 20% dos pacientes
tratados com a droga que ele recebeu que se chamada Ipilimumab são curados, nem
voltam mais, o Partel nem volta mais, um abraço e um beijo.
E alguém disse para ele, inclusive para a família que era o último natal dele, e
entrou no protocolo e foi curado. E então se ele acha que é a fosfo é a opinião dele. A
minha opinião é que ele foi curado com um remédio que cura 20% dos pacientes com
melanoma.
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O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. E, e esses 20 pacientes
aproximadamente que o senhor tratou, é o senhor quem recebia a substância
fosfoetanolamina e repassava a eles, ou eles é quem procuravam o professor Gilberto?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Os pacientes iam para São Carlos,
pegavam o remédio e falavam Dr. Buzaid, o senhor não tem boas opções para mim, eu
quero tomar esse remédio, e eu falei, “não tenho objeção”. É a última coisa que o
médico quer fazer, é tirar quando eu não tenho boas opções. Tirar a esperança de
alguém, e isso eu não vou fazer. Não é da minha prática da medicina.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E os pacientes tomavam como essas
substâncias, a pílula do câncer?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Via oral, dois ou três comprimidos de
acordo com orientações dadas pelo professor Gilberto.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E qual era essa orientação? Passaram
20 pacientes pelo senhor, o senhor podia retransmitir?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu acho que eu não fui claro. Não sou
em quem orienta o doente a tomar a medicação, são os pacientes que vem com a
medicação de São Carlos, dadas pelo grupo local onde eles eram orientados a tomar
dois ou três, e, depois subiu para três comprimidos. E era só isso que eu tinha de
informações. Eu não tenho informações sobre dispensa da droga e preservação da droga,
nada a mais, essa informação não existe.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas, o senhor, ok Dr. Buzaid, mas, o
senhor é incontestável e notório a sua competência no campo da oncologia e o que me
surpreende Dr. Buzaid, é o senhor vir no Fantástico, em um canal de televisão que
atinge o Brasil inteiro e falar com propriedade da droga, sendo que o senhor acabou de
dizer que não prescrevia e que não falava os horários que tinham que tomar.
Mas, para dar resposta a sociedade, sem embasamento nenhum, o senhor falou.
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu não me recordo o que eu falei, se o
senhor tiver a transcrição.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Passa para mim a fita, só um
minutinho.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu adoraria.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só um minutinho, por favor.
***
- É feita a exibição do vídeo.
***
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou repetir a pergunta ao senhor.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Pois não.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Me surpreende Dr. Buzaid, às vezes
são esses tipos de pronunciamento com relação a fosfoetanolamina, como no caso da
entrevista para o Dr. Dráuzio Varela, na qual o senhor relata que conhecia os pacientes
que utilizavam, mas não viu nenhum resultado. Poderia nos dizer que estudo e pesquisa
o senhor realizou para embasar essas afirmações?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Exames de imagem. Essa é a
diferença entre dar a droga, vou te falar, “eu vou tomar a fosfo”, então muito bem,
“quero tomar por dois meses”, muito bem, aí se faz uma imagem ou tomografia ou um
pet scan e repete e vê se ajuda ou não, esse não é um estudo clínico, óbvio, o estudo
clínico tem que ter um protocolo escrito e aprovado pelo comitê de ética e simplesmente
porque o paciente decidiu tomou a fosfo, porque poderia ter uma outra verba, ele
poderia falar, “eu vou tomar ipê roxo, eu estou desesperado e meu câncer está
avançando e eu não tenho mais boas opções e eu decidi tomar o ipê roxo”.
E nós temos centenas de pacientes tomando ervas variadas do Brasil, não uma,
centenas e cada dia vem uma fruta nova, ou uma erva nova porque o desespero humano
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eu entendo, eu também não sou imortal. O dia que eu tiver uma doença grave eu vou
procurar coisas diferentes, eu vou ver se tem alguma coisa que poderá me ajudar, e a
maior parte das drogas e um grande número delas vem de árvores, vem de plantas, então
é muito comum plantas.
A mais comum usada na oncologia, que vem da casca de uma árvore. E então é
só como um exemplo e isso é comum, o paciente vir e você avalia. E não vê benefícios,
porque o meu sonho era ver um benefício em algum paciente, se eu visse algum
paciente se beneficiar eu iria atrás, porque ninguém quer que se observe drogas novas e
boas para câncer do que o oncologista, ninguém mais do que eu.
Eu testemunho a morte de pacientes em média um por semana, eu não sei
quantos vocês já viram morrer na vida, mas eu faço isso uma vez por semana e pessoas
de 20 anos, 50, 70, o desespero e a tristeza são sempre iguais. E então eu tenho um
interesse genuíno de que alguma coisa de fato ajude.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok, doutor. E dando continuidade, o
senhor fala no vídeo, ainda a pouco passamos, que o senhor acha bastante interessante
os dados. Que dados são esses que o senhor fala na gravação?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Os dados da tese que eu estava me
referindo quando o deputado Rafael me perguntou e foi feito um estudo em animais, e
esse estudo me interessou que era a tese do Dr. Renato, cujo o sobrenome eu não me
recordo, e, essa tese mostrou que tinha um certo grau de atividade em melanoma em
animais.
E melanoma é uma das áreas que eu mais estudo, eu fui diretor nos Estados
Unidos do maior centro de câncer do mundo na área de melanoma, e então é uma área
que é um grande referral por isso o Carlos Partel obviamente veio me ver. E eu tinha
grande interesse em estudar a droga em melanoma particularmente, e esse era o meu
grande interesse naquele momento.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor não está se contradizendo?
Que no começo falou que o que o ratinho apresenta nem sempre é o que acontece no ser
humano e agora o senhor está falando que acha que é bastante interessante esses dados
no animal.
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Olha...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Procura me, eu não estou
entendendo, por favor.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu vou clarificar. Mais ou menos
90% das drogas que ajudam animais não ajudam seres humanos.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E como é que o senhor achou
interessante quando estava no animal, por causa de 10%?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, porque no animal ele foi
bastante benéfico, então, talvez ele possa ajudar em seres humanos. A maior parte das
drogas não ajuda nem os animais, se colocar câncer em ratos e puser uma droga
qualquer, a maior parte não regride, então, ela tem que regredir no rato primeiro ou em
algum outro modelo animal para depois desenhar o estudo clínico.
E então eu achei interessante no modelo animal e eu fiquei interessado em fazer
um estudo clínico.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor não propôs nenhuma
parceria com o professor Gilberto visando comercializar a fosfoetanolamina.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Essa parte era para a discussão com o
Sírio Libanês, um mero médico desinteressado na parte científica da droga, não tive
nenhum interesse em fazer parceria com o professor Gilberto, comercial e nem nada,
essa parte ele foi falar com a diretoria do hospital.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. E o senhor poderia dar um
parecer a sociedade com estudo em fase um ainda cientificamente se o produto é ou não
milagroso, se faz bem ou se não faz, ainda na fase um? É possível isso?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, fase um não é possível. Ela não
é desenhada para isso, o estudo de fase um, são desenhados para identificar a dose
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máxima tolerada e dar ideias preliminares no perfil de toxidade, essa é definição de um
estudo de fase um.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor falou ainda a pouco a definir
a dose. Na fase dois, após a toxicidade, o senhor faria achismo ou contrataria uma
farmacocinética para saber realmente a dosagem exata que estaria na corrente sanguínea
durante o dia para poder atender especificamente aquela pessoa e essa droga fazer
efeito?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Em geral, a maior parte dos estudos
de fase dois não são baseados em farmacocinética. Alguns são, mas não é a maioria, a
maioria ainda segue o desenho clássico. Identificasse a dose máxima tolerada, e após
identificar você estende para pacientes no estudo de fase dois, por que? A maior parte
das drogas é de dose dependente, e isto é, quanto mais remédio, mais funciona. Por
exemplo, se eu lhe der dez miligramas para a aspirina para uma dor de cabeça não vai
ajudar muito, se eu lhe der 500 miligramas vai tirar a sua dor de cabeça com uma boa
chance, e então o efeito observado é dose dependente para quase todas as drogas da
medicina em algum grau.
Então, tenta-se em geral atingir a dose máxima tolerada e se não ver benefícios
na dose máxima alterada, essa droga provavelmente não vai ser clinicamente útil.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Certo. Mas, e no caso específico da
fosfoetanolamina, que nós estamos lidando com vidas humanas e com recurso público,
o senhor faria achismo ou contrataria uma farmacocinética para desenvolver saber o que
realmente poderia dar retorno para a população?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Veja, eu não concordo com a
terminologia achismo, porque o desenvolvimento de uma droga a partir da dose máxima
tolerada para a fase dois, é o padrão ouro usado na maior parte das drogas do mundo e
isso não é achismo. Isso é padrão ouro de pesquisa clínica no mundo.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor acha que falar achismo de
um cientista, um técnico, um médico renomado seria deselegante ou seria até vamos
dizer assim, antiético?
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O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não é antiético, é que a palavra
achismo dá a impressão de que é uma coisa sem embasamento. E não é o caso, a fase
um vai para a fase dois embasado na dose máxima tolerada, e isso não é achismo.
Achismo é um guess, é uma estimativa, é uma aposta, isso não é aposta, é um desenho
de estudo universal. E mundial.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Respeitando, vamos dizer protocolo
de estudos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Exato. Estudos no mundo inteiro, não
estou falando no Brasil, estou falando no planeta inteiro.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. E o senhor já fez pesquisas
obviamente, eu vi o currículo do senhor e o senhor já fez registro na ANVISA, acredito
eu também.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não me recordo, de registro de
medicamentos?
O SR. RICARDO MADALENA – PR – É, documentos...
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – ... Acho que não. Não me recordo
não, a minha memória não é muito boa, até gostaria de ter visto o vídeo, eu acho que
falei exatamente o que o vídeo falou, e eu fiquei feliz, porque minha memória é
péssima.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mais ou menos. Dr. Buzaid, é praxe a
ANVISA dar anuência verbal, o senhor já viu isso na sua vida profissional?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu não tenho familiaridade com os
processos burocráticos da legislação brasileira, no que concerne a pesquisa, eu nunca
consegui fazer no Brasil um estudo clínico ainda desenhado por mim, nunca consegui.
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Nos Estados Unidos eu fiz dezenas, como o senhor viu no meu currículo, mas no
Brasil não, então eu não tenho muita familiaridade com os processos de aprovação
governamentais.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou repetir a pergunta. Quem sabe
eu acho que o senhor não compreendeu muito bem. O senhor já viu alguma situação de
anuência verbal da ANVISA?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não me recordo. O senhor ia falar
nunca e depois disse que não se recorda, é isso.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu não me recordo de ter ouvido falar
disso antes.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, pela
experiência que eu tenho de vida, e de conversar, pelo que eu sei, todos esses
organismos certificadores só se comunicam por escrito e nenhum deles dá parecer ou dá
opinião verbal. É sempre por escrito para ficar documentado e falou, escreveu e assinou.
Desculpa a minha...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Assino embaixo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pelo menos é a
impressão de que eu tenho.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Para concluir, eu quero agradecer
a presença do senhor aqui, foi muito esclarecedora e tenho certeza disso. Mas, eu estou
chegando à seguinte conclusão, Sr. Presidente, de um lado nós vemos a opinião médica
sem embasamento nenhum, apenas opiniões. Porque os testes estão sendo feito, em
decorrência e do outro lado vemos relatos de pacientes com testemunhas de melhoras e
até de curas.
E então a conclusão a que eu chego é que vamos continuar apurando com
transparência e com imparcialidade, porque são recursos públicos investidos e nós
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estamos apurando se respeitaram ou não aos protocolos e aí que entra a nossa função,
Dr. Buzaid, de nós apurarmos se os testes realmente foram feitos com legitimidade e o
que estamos apurando e vendo aqui é temerário, o dia a dia e aquilo que nós apuramos
aqui e eu falo para o senhor com muita clareza e transparência, é temerário.
Continuaremos apurando com transparência, responsabilidade e imparcialidade,
muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu que agradeço. Estou liberado?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não, o senhor
falou que até às quatro horas.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu aguardo...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Em 13 minutos o senhor será
liberado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só uma pergunta
que eu queria fazer, nós temos o Dr. Durvanei Maria do Instituto Butantan, fazendo
testes, o senhor conhece o trabalho dele?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, não conheço não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Um dos
trabalhos dele, aqui eu já vou entrar um pouquinho a mais na química e na ciência
biológica, pelo que nós sabemos, a fosfoetanolamina produzida pelo organismo humano
ou a sintética que é exatamente fora do corpo, mas que o corpo absorve também, ela
atua no metabolismo basal e provando melhoras no sistema imunológico.
O nosso sistema imunológico hoje sofre muito pela nossa alimentação, pelo
agrotóxico, pelo estilo de vida, pelo estresse, enfim, tem uma lista imensa que provoca
tudo isso, e aí também provocando o câncer e afetando através do sistema de raio X, de
radiação solar, e, etecetera, tudo isso provoca. E então por isso que temos mais de cem
tipos de tumores, de células, de diferença.
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Por que ficamos doentes? Porque o sistema imunológico não funciona
corretamente. Por que não funciona corretamente? Exatamente por esses problemas,
tudo isso. A fosfoetanolamina, pela informação, pelos estudos que nós vimos, atua
reforçando o sistema imunológico. Aquele paciente que pôde reforçar o sistema
imunológico, apresentaria soluções. Aquele paciente que, por diversas razões não
apresenta resposta, não. Então, é uma coisa que cientificamente precisa evoluir muito
para nós chegarmos. Esses simples testes com o produto, com o medicamento, você
selecionando pacientes que chamaríamos de terminal, seriam insuficientes para que,
vamos dizer, 20% tivesse solução.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – O comentário do senhor não é de todo
improcedente, tem drogas que provavelmente seriam mais eficazes em pacientes com
menor quantidade de tumor, mais “Fit”, como dizemos em inglês, mais firmes do corpo
com a sua saúde, é possível que funcionassem melhor, o senhor não está de todo errado,
certo? Mas, eu não tenho familiaridade de como foram conduzidos os estudos, a
elegibilidade, protocolo tem uma coisa chamada elegibilidade, então ele vai dizer quais
as condições do paciente, se o rim está bom, fígado está bom, nenhum protocolo é feito
em pacientes com danos em órgãos internos, então eu só consigo dizer que os médicos
envolvidos são médicos de gabarito elevado, isso eu consigo dizer, eu não conheço
protocolo, não vi o protocolo, não vi nem o Report final do estudo.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente, ele falou que são médicos renomados. O
senhor tem proximidade com Paulo Marcelo Hoff?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu conheço o doutor Hoff.
O SR. – Já trabalhou com ele, ou trabalha atualmente?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Ele trabalhou comigo no Síriolibanês e foi meu aluno nos Estados Unidos, eu o conheço bem.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O professor
Durvanei, em um de seus estudos, ele desenvolveu a tese, até mostrou que a célula
doente, a célula cancerosa, ela é uma célula anaeróbica, e através do mecanismo do
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sistema imunológico, a célula boa, igual à que está doente, ela produz um tipo de
reação, onde a célula boa, que é aeróbica, consegue destruir a célula doente que é
anaeróbica. É um dos estudos dele que está em andamento, o senhor já ouviu falar
alguma coisa disso?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Não, não estou familiarizado com
essa pesquisa, não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mas o senhor vê
que é uma complexidade tremenda que estamos enfrentando.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Isso eu não tenho dúvida. Eu estudo
uma média de 10 horas todos os fins de semana, acordo às 15 para as 5 todos os dias,
inclusive sábado e domingo, então a melhor hora para falar comigo é 5 da manhã,
depois que eu fiz a barba. E eu estudo, e sei desta complexidade, eu sei da
heterogeneidade do câncer. Isso daí, entrar numa guerra onde vem dezenas de tipos de
animais, de tipos diferentes, não é tão fácil identificar medicamentos. Todos nós
estamos preocupados, o senhor começou dizendo, “30% em 5 anos”. Provavelmente,
câncer será a causa de morte número 1 para esta população que está nos vendo. Não vai
ser mais derrame, não vai ser infarto, vai ser câncer.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu vou fazer a
última pergunta para o senhor, desculpa.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – A pergunta seria
a seguinte, pela sua experiência, pela sua participação com a fosfoetanolamina, o senhor
acredita que as pesquisas devam continuar, ou se já existem elementos para que elas
paralisem e não andem mais?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu não vi o relatório final, não tenho
familiaridade com o estudo, para poder concluir a eficácia ou não-eficácia, isso eu não
conseguiria dizer. Seria necessário ler o relatório e dizer, “Vale a pena continuar ou
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não”. Talvez em populações com câncer menos avançados, esses são os pontos que o
senhor levantou, e são pontos corretos, não é absurdo o que o senhor está falando,
medicamente. Faz sentido intelectual, só que eu não tenho familiaridade para concluir.
Eu acho que só as pessoas que foram de fato envolvidas com o estudo clínico é que
podem concluir se é fútil continuar. Existe esse termo em medicina. Drogas são
frequentemente paradas de serem desenvolvidas por futilidade, isto é, ela não se
mostrou beneficial.
O SR. – E achismo, existe esse termo na medicina, achismo? Ou só fútil?
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu não conheço, eu nunca usei este
termo, que eu me conheço, não é um termo de meu habitual jargão.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Queria agradecer
a sua presença, doutor Buzaid, acho que nós prejudicamos sua carreira profissional, mas
o senhor trouxe os conhecimentos à essa CPI, nos ajudou bastante.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu espero poder ajudar.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O senhor é um
homem de peso na medicina, invejável.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BUZAID – Eu agradeço as palavras gentis.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Nós, lá no sertão
onde moramos, sou de Araraquara, dizemos assim, “Pela árvore, nós conhecemos o
fruto”. E o senhor é um fruto que, vemos a sua árvore, está de parabéns. Obrigado, nada
mais havendo, eu declaro encerrada. Terça-feira está convocada outra reunião desta,
terça e quarta-feira, duas reuniões semana que vem.

***
- Encerra-se a sessão.
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
13.03.2017
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Havendo número
regimental, declaro aberta a 12ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
requerida pelo nobre deputado Rafael Silva, com a finalidade de apurar as razões que
motivam o Estado a não realizar as pesquisas para liberação da substância
fosfoetanolamina, produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos. Registro a
presença dos deputados Ed Thomas, Gileno Gomes, Wellington Moura, Ricardo
Madalena, e este deputado. Solicito ao secretário da Comissão que faça a leitura da Ata
da reunião anterior.
O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. ED THOMAS - PPS - Só para solicitar a dispensa da leitura da Ata. É de
conhecimento dos deputados.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Estando todos de acordo, está dispensada a leitura da presente Ata, considerada
aprovada. Pediria ao nobre deputado relator Ricardo Madalena, que sente aqui ao meu
lado. Quero te entregar o material encaminhado pelo Icesp, resposta da nossa
solicitação. Todo o material para seu conhecimento e análise. Pela grossura, tem uns
dois meses de estudo no material, então faça o favor de passar o fim de semana e as
noites que têm passado, estudando o assunto.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Com certeza, Sr. Presidente. Não tem
um fim de semana que eu não estudo esse assunto.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela Ordem do
Dia, o objeto é deliberar requerimentos apresentados. O requerimento um eu peço
vistas. Requerimento dois, do deputado Ricardo Madalena.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Presidente, até em relação ao pedido
de vistas de V. Exa., da convocação, acho que poderíamos transformar em convite.
Primeiramente, até esse pedido de vistas achei importante para que possamos primeiro
convidar o secretário, fazer um convite formal, até falar com o deputado Rafael Silva, e
depois do convite, caso o secretário não queira vir, acho que seria interessante convocálo. Mas de antemão acho que seria importante primeiro fazermos o convite ao
secretário.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. É
procedente a sua recomendação, e queria somente confirmar. Me parece que
inicialmente já foi apresentado um requerimento de convite. Então vamos confrontar.
Peço vistas agora e até semana que vem teremos esse prazo para exatamente isso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ele já não teria sido convocado? Pelo
menos recebi essa informação que no começo da CPI já houve essa convocação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Por isso mesmo
pedi vistas hoje para conferir se já consta em nosso requerimento anteriormente
aprovado, o convite ou convocação do secretário.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok, porque estou de acordo com
nosso companheiro Wellington. É muito importante ouvirmos o secretário da Saúde do
Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito bem. O
requerimento dois, do Ricardo Madalena, requer que seja convocada a Dra. Cristiane
Rosa Jordan Gomes, participante da equipe de auditores que acompanhou os testes, para
prestar esclarecimentos a essa CPI. Em discussão. Não havendo parlamentares inscritos,
está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis,
permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado.
Item três, requerimento 48/2018, do deputado Ricardo Madalena, requer que seja
convocado o Dr. José Otávio Costa Auler Junior, diretor da Faculdade de Medicina da
USP e presidente do conselho deliberativo do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, para prestar esclarecimentos a essa CPI. Em discussão. Não havendo
deputados inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem
favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado.
Item quatro, requerimento 49/2018, do deputado Ricardo Madalena, requer que o
Dr. Paulo Hoff forneça os nomes dos especialistas que participaram da pesquisa clínica
da fosfoetanolamina. Em discussão. Não havendo deputados inscritos, está encerrada a
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão.
(Pausa). Aprovado.
Também queria comunicar e agradecer a presença do nosso sempre deputado
Márcio Camargo, que vem completar a equipe. Acho que convidaríamos a Dra. Maria
Aparecida de Azevedo Koike Folgueira para que viesse prestar seu depoimento a essa
Comissão.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria só de registrar que vou ter
que me ausentar, devido o Colégio de Líderes, representando a minha bancada. Só para
dar uma satisfação ao senhor e todos que estão aqui presentes.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradeço sua
presença, deputado Wellington Moura. É uma perda que sentimos pelo brilho da sua
inteligência, mas entendemos. Eu também deveria estar nessa reunião do conselho.
Colocamos um vice-líder no meu lugar. Obrigado.
Dr. Maria Aparecida de Azevedo Koike Folgueira é graduada pela Faculdade de
Medicina da USP, realizou mestrado e doutorado em Oncologia pela USP, e obteve a
livre docência pela Faculdade de Medicina da USP. É professora associada do
Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP. E no
momento exerce a chefia no mesmo departamento. Tem experiência na área de
medicina com ênfase em cancerologia, atuando principalmente nos temas câncer de
mama, em adultos e jovens, ação hormonal, quimioterapia, vitamina D, expressão
gênica, mutações germinativas e oncogenéticas.
Belo currículo, parabéns. Agradecemos sua presença. Como de praxe, pediria que
lesse esse Termo de Compromisso.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Eu,
Maria Aparecida de Azevedo Koike Folgueira, infra-assinado no RG 7434970,
exercendo cargo de coordenadora no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina da USP, fui convocada para comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha. Com fundamento nos Art. 213 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da constituição do
Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002, declaro que fui
advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no Art. 4, inciso dois
da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 12 de março de 2018. Assino
embaixo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Dra. Maria Aparecida, essa Comissão atende um requerimento do deputado Rafael
Silva, que no momento não está aqui. O requerimento dele fala em apurar as razões que
motivam o Estado a não realizar pesquisas para liberação da fosfoetanolamina
produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Mas estudando o objetivo,
temos que ser, do ponto de vista legal, muito bem objetivos em nosso trabalho. Esse
trabalho apura que houve uma verba do Estado e da Secretaria da Saúde, com
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autorização do governador, aplicada ao Icesp, para realizar as pesquisas. E essa verba
foi destinada.
Foi feito um protocolo, e aprovado pela comissão de ética da universidade, e a
partir daí foram realizados testes em seres humanos. Primeiro perguntaria à senhora se
tem conhecimento desse protocolo de pesquisa.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Tenho conhecimento. Todos os protocolos da Faculdade de Medicina da USP são
analisados por um comitê de ética, o CEP da Faculdade de Medicina da USP. Nós
analisamos por ano, cerca de 620 novos protocolos, e com relatórios parciais dá um
número bem maior.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
muito bom. Então esse protocolo de pesquisa estabelecida etapas a serem cumpridas.
Estamos verificando se o protocolo foi seguido na íntegra. A pergunta que faria para a
senhora é a seguinte, nós sabemos que os jornais dizem que nos próximos 20 anos, 30%
da população mundial, de alguma forma vai ter contraído algum tipo de câncer.
Também sabemos que o câncer tem mais de cem formas diferentes, e é causado por
inúmeros fatores, como radiação, Raio-X, ingestão de agrotóxicos através da
alimentação, através da vida moderna que levamos, com o nível de estresse. Enfim, uma
infinidade de causas.
Nós não queremos entrar na questão científica, só queremos saber se foi cumprido
o protocolo. Foram feitos testes, e no protocolo falava que seriam examinados dez tipos
de tumores, e que cada um desses deveria ter 21 pacientes. Seriam então 210 pessoas.
Essas pesquisas foram sendo realizadas e chegou-se a um total de 72 pessoas que se
submeteram e autorizaram o teste do produto. Então houve uma média de uma, duas
pessoas, outras até sete, oito, e chegou-se à conclusão de que não tinha nenhum tipo de
resultado.
Nós tivemos aqui a presença do Dr. Sérgio Simão, presidente da Sociedade
Brasileira de Oncologia, e discutindo sobre pesquisa clínica, e falou que os resultados
de pesquisa deveriam ter uma amostra no mínimo de 14 pessoas. E que a amostra de
seis a sete pessoas seria desprezível. A senhora concorda com isso?

6

A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Vossa Excelência, é o seguinte. Essa pesquisa é analisada no comitê de ética quanto aos
seus aspectos éticos. Quanto a isso posso dizer que não tem problema. É uma pesquisa
bem fundamentada, então quanto a isso não vejo problemas. Agora, o protocolo foi
idealizado e a pesquisa foi feita. Chegou-se a um resultado parcial, que os
investigadores consideraram que não era ético prosseguir a pesquisa, por ausência de
resultados positivos. Foi essa a explicação dada, enquanto quanto a isso vejo algo ético
a ser feito.
Agora, o protocolo é do pesquisador, da instituição. O CEP analisa e tem todas as
informações. Mas quem tem que responder essas coisas é o investigador, porque o
protocolo é dele.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Só complementando sua pergunta,
acredito que a Dra. Maria Folgueira não foi objetiva. Eu gostaria de saber, porque
tivemos dois profissionais renomados aqui, o Dr. Busaid e o Dr. Sérgio Simon, do qual
disseram que abaixo de 14 pacientes nós não temos confiabilidade nos testes. E pelo
currículo da senhora, e pelo cargo que detém, gostaria de saber se a senhora concorda
com esses dois profissionais ou não.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Vossa Excelência, esse é um estudo pragmático que teve um desenho específico de fase
dois. Visto que não tinha resultado positivo, feita uma analisada parcial, o investigador
considerou que não era ético prosseguir a pesquisa.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Ela não
está sendo objetiva. Gostaria que o senhor, que deve ter entendido minha pergunta,
solicitasse a resposta dela. Sim ou não, se abaixo de 14 tem confiabilidade ou não.
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A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Nesse estudo foram incluídos mais de 70 pacientes. Foi feita uma análise global.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela omissão da senhora, vou
considerar, na minha opinião, que a senhora não respondeu, e concorda. Essa é minha
opinião. Pode prosseguir presidente, desculpa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - De certa forma
estamos envolvidos em apurar a aplicação dos recursos nessa pesquisa, e os resultados.
Os recursos, eu participei junto ao governador e secretário David Uip, foram
disponibilizados na ordem de cinco milhões. E ainda enquanto se formulava esse
protocolo de aprovação, a Anvisa exigiu que cada paciente que fosse submetido a
exames de testes, tivesse um acompanhante e recebesse uma diária de alimentação e de
transporte, o que aumentaria essa pesquisa em torno de três milhões, que o governador
também autorizou.
Depois de instalada, tivemos aqui um deputado médico oncologista, o deputado
Pedro Tobias, que declarou em plenário que esse assunto é para ser discutido na
universidade, em ambiente de pesquisa, e não em ambiente político, e que o governo já
tinha gasto mais de 40 milhões de reais, o que causou um pouco de perturbação em
nosso ambiente. Recentemente estivemos no Icesp com o Dr. Paulo Hoff, e ele nos
apresentou suas contas, da disponibilidade de verba à sua disposição, na ordem de 300
mil reais, e que ele tinha gasto cem mil. Então a senhora veja que são coisas distorcidas.
A senhora tem conhecimento do acompanhamento desses gastos? Sem colocar em
dúvida o número apresentado pelo Governo do Estado, de 300 mil, e só gastaram cem.
E ainda tem disponível 200. A senhora acompanhou qualquer coisa nesse sentido?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Vossa Excelência, quanto a isso eu não tenho qualquer informação. Não tenho como
dizer nada mesmo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É que para nós
gera confusão, ficar sabendo coisas dessa maneira. Queria fazer a seguinte pergunta
para a senhora, a fosfoetanolamina sintética é dada via oral às pessoas. E a informação é
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que quando você toma um remédio via oral, ele é absorvido nas mucosas do intestino, é
isso?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E quando o
paciente fez um tratamento com quimioterapia, o sistema digestivo dele fica alterado, o
intestino perde muito da mucosa e ele deixa de absorver via oral. Então a senhora encara
a possibilidade de que, por exemplo, aqueles pacientes que foram utilizados, que já
eram pacientes compassíveis, já tinham feito testes de outras maneiras, ao tomar esse
medicamento, sendo ingerido, não fosse assimilado?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Eu
não vejo dessa maneira, porque inclusive podemos tratar os pacientes com
quimioterápicos via oral. E o tratamento é eficaz. A absorção dos pacientes não é
alterada com a quimioterapia. O que acontece com a quimioterapia é que ela age sobre
as células em proliferação. Uma dessas é a célula do trato gastrointestinal. Então
durante, enquanto estão tomando a quimioterapia, elas podem ter o trato intestinal um
pouco... uma inflamação. Mas isso regride e elas passam a ter um trato gastrointestinal
como era antes. Isso recupera. Não vejo dessa maneira.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Se eu tomar uma
cerveja, tenho um teor alcoólico que o guarda me prende, porque no bafo, se eu tomar
whisky, beber champanhe, a polícia me pegar, faz um teste do bafo ou me submete a um
teste de sangue. E nesse caso, existem exames que determinem que quando tomamos
um medicamento, há eficácia através de exame de sangue do mesmo tipo?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Existem vários tipos de exame adequados para cada tipo de tratamento.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E poderia
informar se nesse caso da nossa pesquisa, foram feitos exames desse tipo para
determinar a dosagem e aproveitamento do medicamento pelos pacientes?
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A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Isso
está previsto no protocolo, alguns exames de farmacocinética.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E poderia
informar se nesse caso dessa pesquisa foram feitos alguns exames de farmacocinética?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Eu
não tenho informação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
doutora. Eu passo a palavra aos deputados da Comissão.

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Vou proferir algumas perguntas à
Dra. Maria. Com toda sua experiência, a senhora não acha que o protocolo de estudos
apresentado pelo Icesp ao CEP, que a senhora é coordenadora, e posteriormente ao
Conep, deixou a desejar e negligenciou?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Eu
vejo isso como um protocolo clínico que tem base científica, e uma metodologia
apropriada. Portanto, ele segue a metodologia científica.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora tem conhecimento desse
protocolo de estudos, né? A senhora que aprovou no CEP, está de acordo com o que foi
apresentado, ele não deixou a desejar e nem negligenciou, na sua opinião?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - É um
projeto que preenche todos os aspectos éticos. E o colegiado que estou à frente
considerou um protocolo ético que poderia ser iniciado no Icesp.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Mesmo com a falta de
farmacocinética, por se tratar de vidas humanas e recursos públicos?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Vossa Excelência, esse estudo teve um desenho específico. É um estudo que avaliou
inicialmente a segurança, e já existia uma dose que estava sendo utilizada pela
população. É um estudo que chamamos de pragmático. Foi o estudo aprovado para dar
uma resposta a uma pergunta que está bem clara. Então acredito que seja um estudo
bem delineado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora acha correto fazer achismo,
por se tratar de vidas humanas, e não proceder com a farmacocinética? A senhora
aprovou o protocolo de estudo através do CEP.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Então, esse é um estudo de fase dois, e previa-se uma parte de farmacocinética. É um
estudo que foi discutido com toda uma gama de pessoas, e foi aprovado por ser ético. E
a segurança dos participantes está garantida.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O protocolo foi cumprido à risca? A
senhora tem conhecimento das pesquisas? Acompanhou o andamento?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Não
tenho um acompanhamento direto. No CEP nós acompanhamos por meio de relatórios,
então indireto. E por tudo que o CEP recebeu, é um estudo ético que foi feito como
delineado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então se negligenciou no decorrer dos
testes, a senhora não tem conhecimento?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - É o
que eu digo para o senhor, nós temos um conhecimento através de relatórios parciais,
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eventos adversos. Tudo isso é comunicado ao CEP, e analisamos. Isso em todos os
protocolos que o CEP analisa.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora tem conhecimento do
memorando do Icesp, 0221/2017? Você se recorda desse memorando?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Se V.
Exa. pudesse ser mais... Eu não...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora não se recorda?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Não,
me recordo assim, eu já disse para o senhor...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Vou passar uma cópia, Sr. Presidente.
Eu tenho outra aqui, para ir questionando. Posso proferir as perguntas?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Deixa ela ler
primeiro, dá uns cinco minutos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Cinco é muito, presidente. Tem mais
gente para ouvir.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Pode
continuar, Vossa Excelência.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Tem ciência?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Isso
passou por nosso comitê de ética.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Sim. Nesse memorando o Dr. Paulo
Marcelo Hoff e a Suleima dizem que cometeram um equívoco, e já comunicaram os
pacientes. A senhora tem ciência disso?
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A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Isso
aqui foi comunicado ao CEP.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Qual a providência que a senhora
tomou?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Logo
que nós vimos isso, os pacientes não chegaram a tomar e foram chamados para assinar
um outro termo, que estivesse com três cápsulas ao dia.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora observa que aqui...
O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. Só interrompendo um
pouco o relator...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pois não?
O SR. ED THOMAS - PPS - Eu gostaria que o presidente fizesse a leitura do
ofício, senão ficamos aqui esperando as perguntas. E até entendermos, fica difícil para
adivinhar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Com certeza.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É um memorando
do dia 13 de março de 2017, endereçado à Dra. Maria Aparecida, do comitê de ética. O
Dr. Paulo Hoff e a Suleima, coordenadora de estudos e assuntos regulatórios notificam
que na forma da versão da pesquisa, consta a informação de que a ingestão das cápsulas
se dará através de três cápsulas, três vezes ao dia. Isso no dia 13 de março de 17.
Contudo, essa informação é distinta da versão apresentada no protocolo da Conep, que
se refere à ingestão de três cápsulas, uma vez ao dia. Bem como da versão atual do
protocolo em si.
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“Sendo assim, solicitamos autorização para que a versão seja corrigida e
implementada de imediata aos pacientes do estudo, que já foram avisados desse
equívoco”. Assinado pelo Dr. Paulo Hoff e pela Suleima.
O SR. ED THOMAS - PPS - Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A contradição é
exatamente o seguinte, no projeto de pesquisa aprovado fala-se em três pílulas ao dia. E
aqui no dia 17 de março, já decorrido o ano de 2016, e dois meses de 2017, diz três
pílulas, três vezes ao dia. O que assusta um pouco o conhecimento disso é que no dia 31
de março foi feita a notificação que o Icesp apresentou relatório, de que não funcionava.
E também temos conhecimento de que era ingestão de três cápsulas ao dia, uma de
manhã, outra no almoço e outra à tarde. E se você dá três cápsulas simultaneamente, o
próprio organismo elimina e não absorve. Isso gera uma dúvida nesse procedimento.
Essa é nossa dúvida.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Poderia me responder qual
providência a senhora tomou após receber esse memorando?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - A
providência foi... Nós fomos comunicados que os participantes, nenhum deles havia
tomado porque voltaram para assinar outro termo. Isso realmente não aconteceu.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado. Queria comunicar a presença do nosso companheiro, nobre deputado André
do Prado, que vem enriquecer com a presença. Muito obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Aqui diz, “notificamos esse CEP de
que a versão TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de 11 de outubro de
2016, aprovado pelo CEP em três de março de 2017”, confere isso? A senhora aprovou,
e em seguida a pesquisa acabou?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - As
datas, deputado... Vossa Excelência me desculpe, mas não tenho como dizer.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Mas está escrito aqui o comunicado
do Paulo Marcelo Hoff e Suleima, que notificado esse CEP, que a senhora é
coordenadora, da versão TCLE de 11 de outubro de 2016, aprovado pela coordenação
da senhora em três de março de 2017. As pesquisas foram iniciadas em julho, e em
março foi dado o veredito para toda a imprensa nacional. Nós não tivemos aprovação do
CEP no decorrer da pesquisa?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Vossa Excelência, eu não compreendi essa pergunta.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Vou tentar ser mais objetivo. A
pesquisa começou em julho de 2016, é um tema nacional que a senhora tem
conhecimento. Em 31 de março de 2017 o Dr. Paulo e o secretário da Saúde vieram a
público dizer que a fosfo não funciona. E o CEP, que a senhora é responsável, aprovou
o TCLE em três de março. Ou seja, 27 dias depois de seis meses da pesquisa iniciada.
Tem ciência disso?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Se
consta aqui, foi o que aconteceu.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então a pesquisa foi toda executada
sem ter aprovação do CEP?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Não,
foi toda aprovada. Três comprimidos ao dia.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então a pesquisa decorreu com
aprovação da senhora antes de julho de 2016?
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Sim,
isso aqui é uma...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Confere?
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A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Confere.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado. Queria fazer uma pergunta à senhora. Eu esqueci de fazer, me permitiria?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Fique à vontade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A
fosfoetanolamina sintética, foi efetuada a síntese no laboratório PDT-Pharma, em
Cravinhos. Eles fizeram a síntese, e produziram o produto em sacos de 30 quilos. Esses
sacos eram enviados à FURP, em Guarulhos, para fazer o encapsulamento. Ao sair do
laboratório químico da PDT, eles faziam ensaios da qualidade do material que estava
empregado, e do que tinha. Então saíam com um teste de qualidade do produto para a
FURP.
Ao chegar na FURP, esse material foi encapsulado. E como as máquinas da FURP
são de alta velocidade, eles tiveram problema no encapsulamento do material. E por isso
eles introduziram um elemento inerte para favorecer o encapsulamento. Ao proceder, o
número que nós temos aproximadamente é algo em torno de um a dois por cento em
peso do material inerte. Uma parte desse material era silicato, e outra um produto cujo
nome não me vem à tona agora, que poderia ter alterado a estabilidade do material
encapsulado. Feito o encapsulamento, esse material foi levado ao Icesp com ensaio
químico original da PDT.
A FURP não se preocupou em fazer um ensaio químico ou teste de estabilidade
do material produzido e levado ao Icesp. Ou seja, ela encapsulou, alterou a composição,
mandou para o Icesp, e falhou, porque deixou de fazer o ensaio químico ao mandar para
o Icesp. O Icesp recebeu as cápsulas, mas com ensaio químico de fábrica da PDT, não
da FURP. Arquivou, colocou na farmácia, e até visitamos essa farmácia onde foi
depositado, e de lá era requisitado pelos pacientes. Do ponto de vista de gestão e
controle da qualidade, ficou uma não conformidade evidente na hora que a FURP não
fez os ensaios químicos, e nem de estabilidade do produto.
Na sua opinião, isso pode ter alterado o resultado final na hora que foi dado aos
pacientes? Não sei se fui claro.
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A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Vossa Excelência foi claro. Eu acho que não tenho expertise para comentar sobre isso.
Acho que não tenho como contribuir.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Vou dar um
exemplo de controle de qualidade de gestão e normas técnicas. Se eu fizer um prédio de
30 andares, cada andar temos que fazer uma análise do concreto, dos pilares, do aço por
andar. Se num determinado andar, for utilizado um concreto sem qualidade, aquele
prédio pode cair porque falhou num andar. Então o procedimento de controle de gestão
da qualidade é em tudo. E qualquer não conformidade tem que ser apurada. Nós
entendemos que é uma falha de procedimento de não conformidade, no instante que a
FURP levou ao Icesp as pílulas, sem devido controle.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA - Eu
compreendo, Vossa Excelência. É que vejo que tem uma instabilidade, cada um por um
certo período. Eu entendo esse controle de gestão de entrada e saída, mas não posso
falar para o senhor, porque não tenho essa expertise. Eu compreendo isso, essas várias
checagens, mas não tenho como me pronunciar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Com a
palavra, nobre deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Já estou finalizando, presidente. Mas
queria passar para a observação, de que esse memorando do Icesp é do dia 13 de março.
Ou seja, quando estavam encerrando as pesquisas praticamente, só ficando com
melanomas, se não me falha a memória. Pedindo a mudança de três cápsulas, uma vez
ao dia, para três vezes ao dia. E dizendo que cometeu um equívoco. Como que comete
equívocos com vidas humanas? É simples assim cometer equívocos? É lamentável, a
verdade é essa.
Nós estamos aqui apurando recurso público e se cumpriram o protocolo, que na
minha opinião não cumpriram. Não estamos aqui para dizer se a fosfo funciona ou não.
Isso quem vai dizer são os testes com confiabilidade, honestidade e segurança. É isso
que vai acontecer aqui. Agora um memorando que já estava pronto para vir falar em
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público, que a fosfo não funciona, acho que é mais para se defender de algo futuro que
possa acontecer. Só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Mais
algum deputado quer fazer uso da palavra, alguma pergunta? Doutora, queria agradecer
pela sua presença, e dizer que nosso maior interesse é, determinando algumas não
conformidades, como descobrimos, que haja continuidade nas pesquisas. O secretário
da Saúde determinou que se paralisasse, e temos informação de que o próprio Icesp
continuou fazendo as pesquisas com algum melanoma que houve determinação.
A nossa ideia é que os gastos foram poucos, nada alarmante, pelo que se falou. Há
algumas falhas em procedimentos em termos de não conformidades. E nosso interesse é
que levamos ao retorno, e inclusive existe uma carta do Dr. Paulo Hoff pedindo uma
reformulação do protocolo em face das observações, e que se desse continuidade. Nós
hoje estamos com a fábrica da PDT paralisada, porque ela não tem o técnico que faz a
síntese. Ao mesmo tempo, o que eles têm arquivado lá já venceu o prazo de validade.
Ou seja, mesmo o Icesp nós constatamos que existem arquivos na farmácia,
armazenados, produtos que venceram agora em fevereiro. Então não podem mais ser
aplicados.
Então para dar continuidade, precisa-se autorizar a fábrica, e o próprio Icesp
refazer esse protocolo, como já foi proposto pelo Dr. Paulo Hoff, para que tenhamos a
continuidade das pesquisas. Sabemos a dificuldade de tudo, mas nosso espírito é quê...
Os planos de saúde hoje estão cobrando cada vez mais caro pela evolução da medicina,
o sistema SUS não comporta. A medicina evolui, a ciência médica, agora com
quimioterapia, radioterapia, imunologia, evolui 10% ao ano, enquanto a renda da
população cresce 2%. Então cada vez mais aumenta a diferença entre o que nós
oferecemos ao povo e o que o povo dispõe de condição.
Nossa ideia aqui é exatamente ajudar, e quem sabe conseguir certificação de um
produto que se resolver 20% dos casos, para nós é... Muito obrigado por sua presença.
Esperamos que em outra oportunidade, se possível, convidá-la novamente.
A SRA. MARIA APARECIDA DE AZEVEDO KOIKE FOLGUEIRA Obrigada.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Dando
continuidade, queria convidar para que fizesse parte da nossa inquisição, o Dr. Roger
Chammas. Médico formado em 1988, concluiu seu doutorado em Ciências Biológicas e
Bioquímicas. Tem um vasto currículo aqui nos Estados Unidos, na Suíça, em Harvard.
É docente da Faculdade de Medicina da USP desde o ano de 2000, e professor titular na
área de oncologia básica. E coordena o Centro de Investigação Transnacional em
Oncologia, unidade de pesquisa básica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo,
da Faculdade de Medicina da USP.
É membro de várias associações internacionais, da Sociedade Brasileira de
Biologia Celular, da Academia Brasileira de Ciências, e editor acadêmico. É com prazer
que chamamos o senhor aqui para ajudar a meta do nosso trabalho. O senhor estava
escutando já a primeira etapa, então vou me dar o direito de dispensar os prolegômenos
da minha fala, e apenas pedir ao senhor que leia o Termo de Compromisso.
O SR. ROGER CHAMMAS - Boa tarde a todos. Eu, Roger Chammas, infraassinado no RG 16153496, exercendo cargo de presidente do Conselho Diretor no
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, fui convocado para comparecer a essa
Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha. Com fundamento nos Art. 213 e
218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art. 13 da
constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002,
declaro que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no
Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 12 de
março de 2018. Assino embaixo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
Gileno.
O SR. GILENO GOMES - PSL - Pedir permissão porque preciso me retirar para
o Colégio de Líderes, porque temos algumas coisas para tratar.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pois não. Nós
continuamos com a oitiva do Dr. Roger. Acho que é uma coisa que vai nos ajudar a
esclarecer. Não vejo inconveniência, inclusive porque nossa audiência está sendo
gravada, e não haverá dúvidas. Dr. Roger, você já escutou tudo que perguntei, e queria
que o senhor confirmasse. O senhor tem conhecimento e trabalhou na formulação do
plano de pesquisa, do protocolo aprovado e tudo isso? O senhor tem pleno
conhecimento disso?
O SR. ROGER CHAMMAS - Eu tenho conhecimento do plano de pesquisa.
Não trabalhei no plano, mas o acompanhei em diversos momentos. Fui cientificado por
protocolo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Então
farei minha pergunta. O laboratório PDT-Pharma de Cravinhos fez a síntese da
fosfoetanolamina, e entregou à FURP. Ao fazer a síntese, um processo químico, fez
análise química do produto. Então o produto que eles produziram foi levado e ensaco
em sacos de 30 quilos para a FURP fazer as cápsulas. Ao chegar na FURP, foi
encapsulado em cápsulas de 500 miligramas, e por questão de manuseio, colocaram
uma mistura de um elemento internet. Havia um silicato...
O SR. ROGER CHAMMAS - Estearato de magnésio.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estearato de
magnésio, deixa eu escrever. E consta que às vezes o estearato de magnésio quebra o
equilíbrio do material encapsulado e altera um pouco a sua qualidade. A FURP, ao
entregar o material já encapsulado ao Icesp, e já com o elemento inerte, não fez testes
nem de estabilidade, e nem químicos. Já entregou a cápsula, e junto delas acompanhou
o exame químico fornecido pela PDT. Então nós julgamos isso uma não conformidade
que pode ter alterado os resultados das pesquisas.
O Icesp recebendo isso, armazenou na farmácia, e à medida em que era
requisitado para os pacientes, foi sendo fornecido. Você estava fornecendo um elemento
que não tinha confiabilidade dos testes. Queria saber sua opinião sobre isso. Essa é uma
conjectura plausível, é possível isso acontecer, mas é muito pouco provável, pela
natureza, como o senhor mesmo disse, da inércia do excipiente. Os pesquisadores
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trabalham com possibilidades. Se a sua pergunta for, “é possível?”, minha resposta
objetiva é que é possível. É provável? Eu acho que não.
O que nós costumamos fazer quando desenvolvemos pesquisas colaborativas, é
ter todas as partes envolvidas na colaboração seguindo muito de perto cada um dos
passos da pesquisa. Cabe ao grupo que fez o desenvolvimento da fosfoetanolamina,
fazer esse acompanhamento. Eu entendo onde o senhor quer chegar, entendo a
possibilidade disso, do senhor estar correto na sua conjectura, mas gostaria de deixar
registrado aqui que o grupo que fez a síntese, é o grupo que deveria ter o conhecimento
sobre a farmacotécnica, e aconselhar o grupo da FURP a respeito da adequação de usar
esse ou aquele incipiente. Bem como desenvolver os testes de instabilidade.
Não foi feito um teste de checagem por conta de um segundo incipiente, é
verdade. Isso coloca em risco? Honestamente, eu não acredito. Mas veja, vou usar as
palavras do deputado Madalena. Essa é a minha opinião, não embasado em fatos que
devem ser apurados no desenvolvimento de pesquisa. E é por isso que defendemos que
pesquisas sejam desenvolvidas.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Considerando a
questão até financeira que o Estado, na minha opinião, até investiu pouco...
O SR. ROGER CHAMMAS - Foram 600 mil reais, inicialmente destinados ao
Icesp. Desses 600 mil, como foram recrutados 72, 73 pacientes, o investimento feito é
da ordem de 90 e poucos mil reais. Esse foi o investimento via Secretaria de Estado da
Saúde, como patrocinadora do estudo. Foi depositado na nossa conta da Faculdade de
Medicina, e cerca de 16% dos recursos foram utilizados. O investigador principal, meu
colega Paulo Hoff, após avaliação interina desse estudo, o que é praxe de ser feita, para
evitar maiores prejuízos à população, e inclusive maiores prejuízos financeiros, chegou
à conclusão de que deveria suspender a inclusão de novos pacientes no estudo. E é isso
que foi feito.
Trataram-se 72, 73, e os pacientes em tratamento continuam em tratamento,
recebendo a dose. E parou-se a inclusão de novos pacientes, justamente com objetivo de
dar máxima economicidade. Não vamos fazer malefícios aos pacientes, não estamos
gerando benefícios a eles, e não vamos custar recursos aos cofres públicos. Foi essa a
lógica...
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Aproveitando um gancho, o Dr.
Chammas acabou de dizer, “não vamos fazer malefícios”. Se foi testada a toxidade dela
e não tinha mal nenhum que fizesse ao paciente, por que o senhor está dizendo
malefícios aos pacientes?
O SR. ROGER CHAMMAS - Existem os malefícios físicos, e também aqueles
de ordem psicossomática e social, que envolvem a venda de uma falsa esperança. Então
a suspensão de um estudo que está fadado a não trazer benefícios, pode gerar uma
tensão psicológica para indivíduos que são extremamente vulneráveis, os pacientes com
câncer que nós atendemos. E pode gerar uma condição que os leva a acreditar em algo
que não será atingível. Então com esse objetivo de minimizar malefícios, além dos
malefícios decorrentes da aparente não toxicidade do composto, precisamos também
pensar no resto do indivíduo, que é seu aspecto psicológico e social.
Por isso que eu digo que não pensamos nos malefícios, não vai gerar benefícios, e
no princípio de economicidade optou-se por suspender a inclusão de novos pacientes, e
não suspender o estudo. Chegando-se à conclusão de que a posologia utilizada não era
suficiente para atingir os objetivos. Em condições normais, revê-se o protocolo, faça
uma emenda a ele e eventualmente pode-se dar prosseguimento a esse mesmo
protocolo, com grupos em que a chance de sucesso é maior, e não causa malefícios a
eles. Está claro?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem. Nós
temos aqui um ofício do dia 24 de abril de 2017, do secretário de Estado da Saúde,
David Uip, endereçado ao reitor da USP, devolvendo o professor Salvador, que estava
na fábrica da PDT fazendo a síntese da fosfo. E nesse ofício aqui, ele fala o seguinte.
Conforme a divulgação em 31 de março, da suspensão da pesquisa pelo Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo, que concluiu que o resultado apresentado não foi o
esperado no protocolo de pesquisa, ele devolve o professor Salvador para o laboratório
de química da USP, paralisando a produção. Esse ofício levou em conta o que foi falado
no dia 31.
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Depois do dia 31 de março o Dr. Paulo Hoff entrou, inclusive querendo
reformular o protocolo de pesquisa, tudo isso. É o que gostaríamos de levar para frente,
não da suspensão como está aqui. Agora, o laboratório PDT, como fez a síntese, tinha
disponível um excesso de material que a própria FURP não utilizou. E por liminares
judiciais, eles foram obrigados a entregar. Nós temos conhecimento que foram
entregues mais de 2.500 liminares para pacientes que, com medida judicial, tiveram
acesso ao produto. Mas essas liminares não têm acompanhamento médico, o advogado
apenas insere o laudo dos exames clínicos do paciente.
Através de liminar o paciente requer o produto na PDT, tem acesso por medidas
judiciais e vai tomando a seu critério, sem um acompanhamento médico. Quer dizer,
nós não sabemos, não tem nenhum médico dizendo que funcionou ou não. O que nós
temos são informações de que para muita gente funcionou. Mas é muito empírico isso.
Qual é o nosso objetivo aqui? Sabendo que até hoje os custos foram muito abaixo do
previsto, e que temos disponibilidade financeira dentro desse plano de pesquisa, e que
verificamos e achamos algumas não conformidades que colocam em dúvida a qualidade
do produto utilizado, temos interesse de que seja reformulado o protocolo e as pesquisas
tenham continuidade. O senhor concorda com isso?
O SR. ROGER CHAMMAS - Eu acho uma estratégia bastante ponderada, para
que se evolua e se evitem equívocos que vêm ocorrendo com essa história toda, desde
2015. Um dos equívocos, e acho que essa Casa tem um papel fundamental em tentar
evitar, é que se distribuam liminares judiciais para dar direito aos indivíduos para usar
uma substância cuja eficácia não foi de fato atestada.
O que nós sabemos hoje, com base nesse estudo feito em nosso instituo, nas
condições em que ele foi feito, utilizando uma dose de 1.500 miligramas de
fosfoetanolamina no ataque, e mil miligramas de fosfo na manutenção de pacientes em
três grandes cortes; câncer colorretal, com 21 pacientes; mama, com 15 ou 16 pacientes;
e melanoma com 14 pacientes. Todos esses grupos com número de indivíduos
recrutados acima do número mágico que meus colegas atribuíram para dizer da eficácia
ou não dos protocolos clínicos...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Quero
corrigir o Dr. Chammas a respeito das cortes. Cabeça e pescoço, três; pulmão, três;

23

colorretal, que na minha opinião, foi intencional, 21; mama, 12; útero, seis; próstata,
oito; melanoma, 13; pâncreas, três; estômago, três; fígado, um.
O SR. ROGER CHAMMAS - Eu citei somente aqueles que havia maior número
de recrutamento. Obrigado por colocar...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E o senhor citou os números
erroneamente. Cuidado, o senhor está sob juramento. Cuidado com aquilo que venha
falar aqui, tentando ludibriar todo mundo que está aqui.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O senhor poderia
repetir os números que falou?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Acho que ele não leu o juramento. Ele
leu o juramento, presidente?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ele já leu.
O SR. ROGER CHAMMAS - Li o juramento, deputado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então desculpa.
O SR. ROGER CHAMMAS - Muito obrigado por me corrigir, deputado. 21
pacientes na corte de câncer colorretal, 12 pacientes na corte de câncer de mama, e 13
pacientes na corte de melanoma. Foi isso que eu falei.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Isso é documental de vocês.
O SR. ROGER CHAMMAS - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E próstata é
quanto?
O SR. ROGER CHAMMAS - Próstata é menos, é um número muito pequeno.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Oito.
O SR. ROGER CHAMMAS - Então das dez cortes, três foram com números
muito próximos daqueles que meus colegas colocaram como número crítico para algum
tipo de conclusão. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar claro aqui. E foram feitos ao
todo, o teste clínico foi feito em 72 pacientes - por favor, me corrija se eu estiver errado,
dos quais se observou algum efeito em somente um paciente. Esse foi o resultado. Então
com base nesses números, com uma análise interina em função dos grupos mais
prevalentes - colorretal, mama e melanoma - a sugestão foi de suspensão da inclusão de
novos pacientes, porque não se demonstraria um aparente benefício clínico, e se evitaria
mais malefícios psicossociais para esse grupo. Foi isso que foi feito.
Agora, qual é a conduta que deveria ser feita do ponto de vista de pesquisa clínica,
se é que há interesse em continuar a investir nessa linha? Primeiro, entender de fato
aspectos da farmacocinética da droga, que não estão claros até hoje. Não existe técnica
para fazer a dosagem de fosfoetanolamina em material de plasma congelado, de maneira
clara. Existe a asserção de que a fosfoetanolamina não é uma droga ativa, mas uma pródroga. Isso significa que ela vai ser modificada pelo organismo, fazendo algo que tenha
algum efeito. O que é esse algo que tenha efeito? O que nós temos que medir? A
fosfoetanolamina ou no que ela se converteu? Nós não sabemos isso ainda.
Alguns colegas meus mais conservadores diriam que foi muito precoce fazer
qualquer teste clínico, como nossos colegas da USP São Carlos vêm fazendo. E o que
nosso instituto quis fazer foi, numa abordagem pragmática, tentar avaliar o que foi feito
por São Carlos da mesma maneira que foi feito por São Carlos, de acordo com as
informações obtidas e pactuadas com o inventor da droga. É isso que foi feito.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Negativo. Durante 20 anos, o que o
professor Gilberto recomendou era três vezes ao dia; café da manhã, almoço e janta. E o
protocolo de estudo feito pelo Dr. Paulo Marcelo Hoff, que teve a anuência do senhor...
O SR. ROGER CHAMMAS - O protocolo não tem anuência.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor participou do protocolo de
estudo?
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O SR. ROGER CHAMMAS - Não participei. O protocolo de estudo tem
aprovação do CEP, nossa comissão de ética, e pelo Conep que fica em Brasília. Então
ele foi aprovado em duas instâncias, por indivíduos não envolvidos com o estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. Durante 20 anos foi dado para a
população café da manhã, almoço e janta. E o protocolo de estudo fez com que
apresentasse três cápsulas tomadas ao mesmo tempo, só uma vez ao dia.
Completamente diferente daquilo que é usual durante 20 anos. Então você já vê que
teve segundas intenções, sem hipótese nenhuma.
O SR. ROGER CHAMMAS - Deputado, o senhor não pode chegar a essa
conclusão de segundas intenções.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Essa é a minha opinião.
O SR. ROGER CHAMMAS - Mas entendi que não deveríamos opinar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor não está opinando hoje? O
senhor falou um monte de vezes, “acho, acho”. O senhor cientista falar “acho”?
O SR. ROGER CHAMMAS - Podemos falar “acho”, então?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Eu não estou falando, você que está
falando “acho” toda hora aqui.
O SR. ROGER CHAMMAS - Eu posso falar “acho”, como o senhor pode falar?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Aí vai da sua consciência e da sua
ética profissional.
O SR. ROGER CHAMMAS - Perfeito, então vou lhe dar a minha opinião. Por
favor, vou ouvir e respeitar a sua opinião. Vou insistir num ponto, o professor Chierice,
nosso colega da USP de São Carlos, sempre teve portas abertas na USP e em nossa
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instituição, que é mais nova. Ele nos visitou várias vezes, e esteve conosco, com meus
colegas, desenvolvendo o protocolo. Ele esteve conosco desenvolvendo o protocolo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ele não confirma isso. Ele esteve aqui
e falou que não participou.
O SR. ROGER CHAMMAS - Ele estava sob juramento?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não, ele foi convidado.
O SR. ROGER CHAMMAS - Bom, de qualquer maneira, o senhor recebeu a
troca de e-mails em que ele...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Existe a ata?
O SR. ROGER CHAMMAS - Existem documentos, não a ata. Veja, a praxe da
ciência é um pouco menos formal do qual o senhor está acostumado. Nós fazemos
pesquisas com base em confiança mútua entre partes envolvidas. E nós confiamos,
como o professor Chierice confiou, na qualidade de muitos dos nossos colaboradores,
na organização desse ensaio clínico. E todas as coisas iam muito bem, até que o
resultado foi negativo. Onde vem a má fé?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Resultado negativo de apenas uma
corte preenchida. E o pior, que é o colorretal.
O SR. ROGER CHAMMAS - Vossa Excelência está certa, e aí a opinião do
investigador principal que precisamos respeitar, foi de que com esse protocolo, devemos
interromper e suspender a inclusão. Isso não significa que se coloca uma pá de cal na
abordagem. Significa tão somente que com a dosagem de três comprimidos numa só
vez ao dia, seguido de manutenção com dois comprimidos uma só vez ao dia, o
protocolo não funciona. E nós não vamos mais enganar os pacientes com um protocolo
que não funciona. Precisamos melhorar o protocolo, para ver se ele tem algum tipo de
resultado que possa ser benéfico aos pacientes. Essa é a história.
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Quando se fala de suspensão de inclusão, é isso que se quer dizer. Eu lamento que
tenha havido um equívoco da parte do secretário ao informar ao magnífico reitor da
suspensão do estudo. O estudo teve sua inclusão suspensa, e não foi suspenso. Os
pacientes continuariam recebendo a fosfoetanolamina. É assim que se faz pesquisa
clínica. Tão simples quanto isso, é uma questão técnica.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Teremos aqui o Paulo Hoff e também
convocação do professor nas próximas audiências. O senhor terminou, Sr. Presidente?
Porque tenho um questionário de perguntas a fazer.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A palavra está
com você. Contamos aqui com a participação e colaboração do nobre deputado Pedro
Kaká. Você quer fazer alguma inquisição ao nosso? Muito obrigado. Márcio? Então
com a palavra, deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor como presidente do
conselho diretor, tem várias atribuições, pois a instituição é muito complexa. Seu cargo
é de extrema responsabilidade. O senhor concorda com isso?
O SR. ROGER CHAMMAS - Concordo. E felizmente nós temos uma equipe
bastante bem montada, o que permite que nós capilarizemos todas as atividades de
maneira que na realidade, não é o indivíduo que responde por tudo, mas um grupo
bastante coeso de muitos colaboradores que respondem pelo bom andamento das
atividades no Instituto do Câncer.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Como que o senhor consegue tempo
para se dedicar às pesquisas?
O SR. ROGER CHAMMAS - Com muito comprometimento de ordem pessoal.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor realizou quantas pesquisas
aproximadamente, nos últimos nove anos?
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O SR. ROGER CHAMMAS - O que o senhor entende por pesquisas? Se forem
artigos publicados, tenho hoje 158 artigos publicados. Esses artigos não são resultado
cada um de uma pesquisa, mas resultados de projetos de pesquisa isolados. E de novo,
como comento com o senhor, nós tivemos a oportunidade de formar uma equipe
bastante coesa, e dessa maneira colaboramos com nossos colegas, com o objetivo de
gerar conhecimento com recurso financeiro que nos é dado para geração de
conhecimento.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Efetivamente, o que o senhor trouxe
para a sociedade em dez anos de pesquisa, num total de desembolso dos cofres públicos
de quatro milhões, 676 mil, 459 reais e 28 centavos?
O SR. ROGER CHAMMAS - Obrigado por ter feito a soma. A maior parte
desse recurso, felizmente vai para a formação de recursos humanos. A principal
contribuição que nós cientistas temos hoje em dia com a nossa comunidade, é a
formação de recursos altamente qualificados, ou alunos de graduação que fizeram
iniciação científica em nossos grupos, alunos de mestrado que fizeram conosco, alunos
de doutorado e pós-doutores, muitos dos quais hoje estão em diferentes universidades
dentro e fora do país, fazendo pesquisas e ensinando as pessoas.
Então a principal contribuição social que dei nos últimos dez anos com esse
montante de recursos, uma parte significativa foi para formação de recursos. E esses
recursos estão, espero, sendo utilizados para a formação e melhoria da qualidade de
ensino na área de ciências fundamentais da saúde e medicina. Do ponto de vista de
descobertas que tenham sido feitas, e eventualmente sejam benéficas para a sociedade
V. Exa., vou me guardar ao direito de esperar fazer esse senso quando eu tiver 65 anos e
me aposentando, para poder voltar os olhos para as descobertas que eu tenha feito e
sejam úteis para a sociedade. Mas vou continuar trabalhando pelos próximos 23 anos,
até eu completar 65 anos, para fazer isso da melhor forma possível.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu não entendi, o
senhor vai se aposentar com 65?
O SR. ROGER CHAMMAS - Com 75.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A universidade
aumentou o teto?
O SR. ROGER CHAMMAS - Sim, essa é minha idade de aposentadoria.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Daqui quantos
anos?
O SR. ROGER CHAMMAS - 23 anos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Parabéns.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor tem ciência que na pesquisa
não poderia, após o questionamento dos auditores, dar lanche e deslocamento aos
pacientes, que isso ia onerar. Existe isso?
O SR. ROGER CHAMMAS - Não, desconheço isso. Na realidade, é uma
sugestão do Conep que se faça isso.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Qual a sua real função na pesquisa?
O SR. ROGER CHAMMAS - Nenhuma.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Nenhuma? Nada?
O SR. ROGER CHAMMAS - Ah, desculpa. Eu me comprometi a fazer uma
avaliação da microbiota da flora intestinal, das pacientes da corte de câncer de mama,
após utilização da fosfoetanolamina num segundo momento da pesquisa. Mas
infelizmente isso não vai acontecer com essa dose.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não foi feito?
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O SR. ROGER CHAMMAS - Foi feito com sete pacientes, antes e após, e os
resultados foram muito erráticos, sugerindo pouco efeito sobre a microbiota intestinal.
Foram feitos sem utilização dos recursos originalmente...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só para
esclarecer, nobre deputado Ricardo Madalena. Aquele dia que estivemos no Icesp, eu
questionei o Dr. Paulo Hoff exatamente sobre a exigência na fase de aprovação do
protocolo de pesquisa da Anvisa, de que fosse dado o vale transporte e alimentação para
a pessoa e o acompanhante. Ele falou que eles equacionaram isso de maneira que a
pessoa só ia uma vez por semana no instituto, para ver o andamento. Recebia o material
da semana toda e era orientado para tomar em casa, assim evitando a despesa de
translado e alimentação não só dele, como do acompanhante. Foi a maneira que eles
encontraram para economizar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. Quantas pesquisas estão em
andamento, que o senhor faz parte hoje no Icesp?
O SR. ROGER CHAMMAS - As principais pesquisas em andamento hoje que
lidero, são cinco subprojetos de pesquisa num grande projeto de pesquisa, que é
compreender os mecanismos de falhas terapêuticas. Os outros eu figuro como
colaborador eventualmente, por ser responsável pelo biobanco do Icesp. E
frequentemente apareço como colaborador dessas pesquisas. Mas que atribuo a minha
liderança, são cinco projetos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. Quando se testava a toxidade
com dez pacientes, o Dr. Paulo Hoff disse a seguinte frase para a imprensa. “Não era o
objetivo dessa fase testar a eficácia, mas mostra que o produto não é tão milagroso
como se imagina”. Como o senhor me explica cientificamente essa frase do Dr. Paulo
Marcelo Hoff?
O SR. ROGER CHAMMAS - Eu sugeriria que o senhor perguntasse ao
professor Paulo Hoff, para explicar. O que eu posso fazer é uma leitura dessa frase, e
tentar explicá-la de acordo com a minha visão. É isso que o senhor quer?
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Sim.
O SR. ROGER CHAMMAS - Então o senhor pode repetir a frase? Vamos
repetir aos poucos, e dividimos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok. “Não era o objetivo dessa fase
testar a eficácia”.
O SR. ROGER CHAMMAS - Sim, pois não. Posso explicar?
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pode.
O SR. ROGER CHAMMAS - A primeira fase é voltada ao teste de toxicidade.
A ideia da toxicidade é ver se a dose é segura, se existe alguma coisa que impede o uso
por causar toxicidade. Então no início, com os dez pacientes, na primeiríssima fase, e
veja, esse é um estudo pragmático, já existe informação de que essa dose talvez fosse
mesmo segura, o objetivo não era ver eficácia do ponto de vista clínico, avaliado
radiologicamente com eventual não progressão e crescimento da massa tumoral, ou
eventualmente diminuição. O que se observou com esses dez pacientes, é que
infelizmente eles tiveram seus canceres progredindo. Ele não era tóxico, e o câncer
continuou crescendo. Foi isso que meu colega quis dizer.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado. Queria comunicar a presença do nobre deputado Pedro Tobias, presidente
estadual do PSDB, médico oncologista. Mais ou menos 40 anos fazendo cirurgia na
área, em Bauru, etcetera.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Seja bem-vindo, Pedro Tobias, um
baluarte na região de Bauru, que muito tem feito pela região. Dando continuidade. “Mas
mostra que o produto não é tão milagroso quanto se imagina”.
O SR. ROGER CHAMMAS - Isso. Como não houve nenhum resultado em dez,
significa que a eficácia seria muito pequena. Só isso.
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor acredita que os dados
apresentados no relatório de segunda fase possibilitam tirar conclusões científicas sobre
o benefício ou não da fosfoetanolamina?
O SR. ROGER CHAMMAS - Sim, acredito.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Poderia passar o vídeo, fazendo um
favor?
O SR. ROGER CHAMMAS - Com esse desenho, eu acredito.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Um seminário do Dr. Durvanei, que o
senhor participou ano passado.
***
- É exibido um vídeo.
***
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Eu lhe pergunto, Dr. Roger, não seria
precipitado, com apenas uma corte completa, dizer que as demais não teriam
confiabilidade, segundo vossos colegas que passaram por essa Casa? De todos os
pacientes, principalmente os de estado terminal, e uma corte complicada, que é a de
colorretal, tirar decisões precipitadas e dizer que a fosfo não funciona?
O SR. ROGER CHAMMAS - Honestamente não, deputado. Muito obrigado por
ter trazido o vídeo. Eu percebo que meu tratamento de AVG está melhorando pouco a
pouco. Mas de qualquer maneira, o que os estudos mostram, por favor, vamos deixar
isso bem claro, é que o grupo tem uma proposta saudável de investigação, que busca
fazer a síntese de fosfolipídios. A fosfoetanolamina não é um fosfolipídio, mas um ester
que vai ser transformado em fosfolipídio, que teve inspiração em trabalhos que foram
feitos na literatura com a descoberta de drogas que bloqueiam a proliferação de
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Leishmania, um composto chamado miltefosina, a partir do qual a fosfoetanolamina
recebe uma calda lipídica e acaba tendo uma série de atividades.
Isso foi feito in vitro, e depois o grupo liderado por meu colega Durvanei Augusto
Maria, com quem tenho inclusive trabalhos publicados, mostrou que quando se dá o
composto via intraperitoneal, diretamente na barriga dos animais de experimentação,
também se notava algum tipo de efeito. Não se estudou, ou pelo menos não publicaram
resultados mostrando o que acontece com a fosfoetanolamina, se ela é de fato
convertida nos fosfolipídios, as drogas provavelmente mais ativas. Não se mostrou isso.
É necessário fazer pesquisa sim nessa área, e era isso que eu estava me referindo há
dois, três anos, quando falei sobre isso.
Houve um salto na metodologia científica, e decidiu-se dar a fosfoetanolamina por
boca, sem nenhuma evidência da conversão da fosfoetanolamina em qualquer coisa que
pudesse de fato tratar tumores. Nesse sentido, como a absorção da fosfoetanolamina se
dá a nível de intestino, a corte colorretal é a melhor corte para avaliar se a
fosfoetanolamina vai ter algum efeito, porque o tumor está lá direto na linha da
absorção. Então se tivesse algum efeito no colorretal, muito provavelmente poderia ter
algo a se explicar em outras áreas. É por isso que nós temos essa conjectura de que com
essa dose, esse estudo não deveria continuar.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E o senhor não acha que
comprometeu dar três cápsulas ao mesmo tempo, em vez de espaçar para poder fazer a
ingestão na corrente sanguínea ficar mais presente?
O SR. ROGER CHAMMAS - Desculpa deputado, mas não sabemos.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Sem farmacocinética não dá para
saber.
O SR. ROGER CHAMMAS - Isso, sem o estudo de farmacocinética que deveria
ter sido feito em colaboração estreita entre o grupo de São Carlos e os outros grupos...
Por favor, não retiremos a responsabilidade do grupo de São Carlos em fazer todo o
acompanhamento, pesquisa é uma atividade colaborativa. O que o grupo do Icesp fez
foi tão somente fazer um estudo pragmático dizendo, “o que nossos colegas de São
Carlos estão fazendo, nós faremos o mesmo”. Se o desenho do Icesp for considerado
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inadequado por falta de farmacocinética, igual culpa tem o grupo de São Carlos. Eles
nunca fizeram farmacocinética. Nós não sabemos absolutamente nada sobre a absorção
da substância.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E o senhor não acha que foi errado
fazer achismo?
O SR. ROGER CHAMMAS - Honestamente, eu defendi nesse mesmo simpósio
que não deveríamos distribuir fosfoetanolamina. Eu disse nesse simpósio que a ideia era
promissora, e continuo achando. Sou um pesquisador. Existe plausibilidade, como o
presidente comentou, agora daí a isso ser uma droga pronta para liberação, não. Mil
vezes não. Não pode ser assim.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Esse achismo por falta de
farmacocinética, o estágio avançado dos pacientes, ou seja, quase todos terminais,
número insuficiente de pacientes por corte, o senhor acha que isso não comprometeu o
resultado, para vir falar com confiabilidade com apenas uma corte?
O SR. ROGER CHAMMAS - Vossa Excelência, não. É antiético fazer um
estudo com pacientes que têm alguma chance de tratamento em outra linha.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Mas esses pacientes não tinham mais
condições?
O SR. ROGER CHAMMAS - Esses são os pacientes com estágio avançado.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Não poderia testar todos com as
cortes completas?
O SR. ROGER CHAMMAS - Mas deputado, nos primeiros 21, 12, e 13...
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Um, três, seis, oito...
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O SR. ROGER CHAMMAS - Não, nesses primeiros grupos, 46 primeiros
pacientes, houve um resultado. A dose é insuficiente. Nós precisamos fazer
farmacocinética e entender mais a droga, precisamos fazer um estudo.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então o senhor concorda que tem que
estudar mais essa droga...
O SR. ROGER CHAMMAS - Claro.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Antes de tomar qualquer atitude e
tomar conclusões precipitadas? O senhor acabou de dizer aqui.
O SR. ROGER CHAMMAS - Não. A conclusão precipitada é que esse estudo
com essa posologia deveria ser encerrado. Isso não significa que outros estudos não
devam ser feitos. Agora, eu faria outros estudos com mais informações. Só isso. Aliás, o
grupo interministerial está buscando essas informações.
O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok, muito obrigado. Era só isso, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - O deputado Pedro
Tobias quer fazer uma intervenção. Mas você me permite antes? Porque estou com uma
dúvida de engenheiro, que é mais linear nas coisas. Queria apresentar essa dúvida. A
informação que eu tenho é de que o nosso organismo produz a fosfoetanolamina, e atua
no metabolismo através do sistema imunológico. E a nossa vida moderna, a
contaminação de agrotóxicos, radiação solar, tudo isso afeta o nosso sistema
imunológico. A fosfoetanolamina feita fora do corpo através de síntese química é um
produto que você tomando, ajuda o sistema imunológico a combater as células doentes.
Essa é a concepção que tenho.
Se tomo um antibiótico, ele já atua direto na bactéria. Se eu tomo esses
medicamentos, mesmo a quimioterapia, já atua direto na célula. A informação que tive
até agora é de que a fosfoetanolamina sintética produzida fora do corpo humano, entra
no corpo humano e atua no sistema imunológico. Muita gente pode reagir, o sistema
imunológico produzir a defesa, como muita gente não vai reagir porque o sistema não

36

vai ser afetado. Então será que não está havendo um pouco de confusão semântica, na
hora que misturamos essas coisas?
A fosfoetanolamina, a pesquisa dela é no sentido de verificar como o sistema
imunológico responde. E às vezes se eu tomar, posso ter tanto um câncer de próstata,
colo ou mama, e reagir. Não significa que ela especificamente vai combater um tipo de
coisa. O sistema imunológico vai responder. Eu sinto que está havendo um pouco de
confusão nisso. Está correto?
O SR. ROGER CHAMMAS - Não.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não? Então Dr.
Pedro, faça o favor.
O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Boa tarde a todos, presidente Massafera,
nosso professor Roger. Minha obrigação de falar é por dois motivos, sou oncologista da
parte ginecológica e mama, e fui operado de câncer também. Acho que ninguém mais
do que eu tem interesse de ter remédio novo. Quem cuidou de mim foi o professor
Paulo Hoff, considerado um dos melhores no Brasil, e até no mundo. Colegas meus
deputados, câncer é complicado para cuidar. A pesquisa dele mais ainda. O mundo
inteiro está pesquisando, e infelizmente ainda não achamos remédio certo. Quem sabe
um dia possamos mudar a célula. Mas nós políticos, eu como médico que opera toda
semana, esse negócio de pesquisa é muito complexo. Não podemos misturar pesquisa
com política.
E outra coisa, desconfiar de professor e pesquisadores nossos da USP, a melhor
faculdade ou centro de pesquisa... Você acha que alguém não tem interesse em
descobrir remédio para câncer? Todo mundo tem. Não podemos jogar na mão de
paciente, porque ficam apavorados. Qualquer coisa que você vende para ele, correm
atrás, em especial os em fase terminal. Cada deputado pensa o que acha melhor, mas a
meu ver, já acompanhei um pouco de longe e no futuro pode ser que esse remédio dê
em algum lugar, ou outro remédio. Mas hoje o que nós temos é só blablabla. Não tem
negócio científico que prove, porque câncer não pode falar “eu acho”. Ou qualquer
pesquisa. Eu não acho nada.
Tem prova de que diminuiu o tumor, cresceu? Isso nós precisamos fazer, sem
essa... Cientista é o mais preocupado com o dia que descobrir o remédio certo para
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câncer, vai ter um Prêmio Nobel de Medicina, com certeza. Ele vai ficar rico, ele e todo
mundo. Gente, faço um apelo para todos os nossos políticos aqui. Não vamos tratar isso
politicamente. Se cada um de vocês tem algum amigo médico, cuida um pouco da área
do câncer, é pesquisador, vai atrás dele, faz algumas perguntas para orientar qual
caminho vamos fazer, se é certo ou não.
E o paciente que está assistindo em casa, operado ou operada, ou inoperável, ele
tem esperança, quer que alguém fale que tem cura. E nós não podemos ajudar quem tem
esse câncer desgraçado. Falar “tem remédio em São Carlos, mas a USP não deixou,
porque está defendendo o laboratório internacional”. Se laboratório internacional
imagina que esse remédio serve, já compraria faz tempo, porque não são bonzinhos. Eu
acredito na USP e nos serviços de pesquisa. Acredito no Paulo Hoff, meu médico
particular, que está cuidando de mim. Se alguém procura o médico, é porque confia
nele. Desconfiar de Paulo Hoff eu não aceito, porque conheço ele como homem e
médico oncologista. Espero que um dia descubramos essa doença. Mas vai demorar
muito.
Não vamos, porque televisão hoje a pauta fica na televisão. Está cheio de gente
em fase terminal, e não querem aceitar. Sempre tem esperança em algum lugar. E essa
CPI não pode jogar que pesquisador da USP quer brecar esse produto, para privilegiar
empresas internacionais. Eu não acredito que um brasileiro ou qualquer um pense isso.
Vamos torcer e ajudar, se precisar de mais pesquisas vamos fazer. Mas não podemos
desconfiar que um pesquisador dê um resultado de alguma coisa. Desculpe colega, eu
como oncologista e paciente com câncer, preciso falar. Eu sou o primeiro interessado
que saia remédio para acabar com minha doença. Obrigado e desculpa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pedro, agradeço
sua participação, primeiro porque você é médico, segundo porque é oncologista, e
terceiro porque fez o tratamento. Suas palavras são bem ponderadas. Mas como você
não assistiu o início dos nossos trabalhos, vou repetir algumas das coisas que eu disse.
Essa CPI tem por objetivo verificar se o dinheiro da Secretaria da Saúde que foi
empregado na pesquisa, foi utilizado dentro do protocolo de pesquisa, aprovado na
Comissão de Ética em Pesquisa na USP, e desenvolvido. É a única obrigação nossa,
saber se o dinheiro foi bem aplicado.
Eu participei de uma reunião com o governador e com o David Uip, em que o
governador liberou um número em torno de cinco milhões de reais a serem gastos na
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pesquisa. Enquanto se formulou esse plano, houve uma exigência da Anvisa de que
cada um dos pacientes que fossem pesquisados, teria ajuda de custo no transporte e na
alimentação diária, e deveria estar acompanhado. Então haveria uma duplicidade de
despesas por pessoa. E aí se falou num número de quase três milhões a mais, e o
governador também autorizou.
E com o desenrolar dos trabalhos, nós recebemos informação do Icesp de que
haviam sido alocados um número de 600 mil reais para a pesquisa, e você até inclusive
um dia, numa mensagem igual a essa, falou que esse assunto não era político, mas
científico e para a universidade, e que já tinham sido alocados um número na ordem de
30 milhões de reais. Não sei se você lembra.
O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - ...federal, também colocaram a Anvisa na
época. Mas só uma parte. Você começa uma pesquisa, e se não der resultado, breca ela e
não gasta o dinheiro.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. Aí o Dr.
Paulo Hoff apresentou para nós que até agora só gastou cem mil reais na pesquisa, então
ele tem dinheiro disponível.
O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Não estou entrando no mérito de dinheiro,
mas de doença e de proteger paciente. Porque isso está saindo na televisão, e a maioria
dos pacientes estão assistindo. Não podemos fazer isso. Vamos pesquisar onde gastar,
se não gastar, devolve para o cofre.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito bem. Então
até agora a pesquisa foi feita. Em 31 de março do ano passado o secretário da Saúde
suspendeu as pesquisas, porque não tinha mostrado resultado. A CPI requerida pelo
Rafael Silva tinha seu objetivo, eu assumi a presidência e o Madalena é o relator. Nós
configuramos que houve um gasto pequeno, em função do que se gasta em pesquisa no
Brasil. E nosso interesse é que o Icesp continue as pesquisas.
Nós detectamos que a síntese da fosfo foi feita no laboratório PDT, em Cravinhos.
E vinha com um ensaio químico num saco de 30 quilos, que era conduzido à FURP, que
recebia esse material com ensaio químico, e envasava, colocava em cápsulas. A
máquina moderna da FURP não permitia o manuseio do material corretamente. Eles
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introduziram um material inerte, um estearato de magnésio, que dava o equilíbrio.
Existem pessoas que dizem que esse elemento inerte produziria uma alteração na pílula.
A FURP pegava a pílula e entregava ao Icesp, sem novo exame químico.
Então nós entendemos que é uma não conformidade de procedimento. Na hora
que você manuseia um produto e introduz um elemento inerte, e não faz um teste de
estabilidade. O Icesp recebia com exame químico feito de Cravinhos, não da FURP. É
uma falha de procedimento.
O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Um aparte. O professor de São Carlos exigia
esse laboratório, porque o Estado não queria fazer nele. Queria fazer na FURP, mas ele
exigia nesse laboratório.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não, você me
desculpa. O governador e o David Uip determinaram que a síntese da fosfoetanolamina
fosse feita na FURP, na fábrica de Américo Brasiliense, que custou 200 milhões de
dólares. Eu estive presente nessa reunião, e teve um técnico da Secretaria da Saúde e a
diretoria da FURP. E lá nós ficamos sabendo que a fábrica da FURP de Américo é
farmacêutica, mas não de farmacoquímico. Ela não faz reações químicas, não faz a
síntese necessária da fosfoetanolamina para virar sintética. Não faz.
Então eles falaram, “não fazemos nem em Guarulhos, e nem em Américo”. E
quem faz? Aí eles deram o nome de três, quatro laboratórios farmacoquímicos, inclusive
um de Itapira, e se chegou a esse de Cravinhos, que estava próximo e o pessoal de São
Carlos poderia acompanhar a produção. E foi acompanhada. Foi designado o professor
Salvador Clara, de São Carlos, para ficar em Cravinhos acompanhando a síntese e os
processos químicos. E ficou lá. Tudo que foi feito foi com acompanhamento do
professor Salvador. Quando terminou ele foi devolvido para a USP, porque não tinha
mais o que fazer lá.
A FURP, ao envasar, mudou a estabilidade introduzindo um incipiente. E depois o
Icesp recebeu isso já alterado. Então não foi feito. É uma inconformidade que deve ser
corrigida. A validade desse produto encerrou em fevereiro desse ano, e o laboratório
PDT não está fabricando mais. Mas está recebendo liminares judiciais. Já cumpriu
2.500 liminares para entregar. Entrega ao paciente por ordem judicial e não tem médico
acompanhando. Então o que nós não gostaríamos é que isso continuasse se
reproduzindo. O que queremos aqui, qual é o nosso objetivo? Constatadas as não
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conformidades na produção, no encapsulamento e distribuição ao paciente, que pelo
menos corrijam isso, e deem continuidade. Porque há um pedido do Dr. Paulo Hoff de
que tenha continuidade nas pesquisas, alterando o protocolo, alguns enganos
verificados, e se comprovou na pesquisa. Mas o nosso objetivo está sendo esse.
O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Olha, se está falando de jurisdicionalização,
nós médicos sabemos. Hoje não é só médico que escreve. Juiz e promotor que escolhe
remédio que dá. Jurisdicionalização não é culpa de pesquisa. Eu acho que a pesquisa
pode continuar, mas não podemos suspeitar ou denegrir a imagem de qualquer cientista
que está trabalhando num projeto de pesquisa de câncer. Essa é minha opinião.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria perguntar
para o Dr. Roger Chammas, que tem um currículo bonito, e vou dar para você ler
depois, porque é bem extenso. Ele é mais novo que você, uns 20 anos, formado em
1988. Mas perguntei para ele, se acha esse procedimento nosso de apurar as não
conformidades no processamento, e nosso desejo de que seja dada continuidade à
pesquisa, se em algum momento ele se sentiu constrangido.
O SR. ROGER CHAMMAS - Não, de forma alguma.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
O SR. ROGER CHAMMAS - Agora eu sugeriria, caso desse continuidade, que
fizesse em bases sólidas. Inclusive acho que deve revisitar aspectos de farmacocinética
de mecanismos de ação, que está longe de ser claro.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Queria agradecer
a presença dos nobres deputados Pedro Kaká, Pedro Tobias, Márcio Camargo, Ricardo
Madalena. E agradecer a presença do Dr. Roger Chammas, que veio enriquecer, e a Sra.
Maria Matilde. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Obrigado.

CPI - FOSFOETANOLAMINA
14.03.2018

1

AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
14.03.2018
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Boa tarde a todos
e todas, obrigado pela presença. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 13ª
reunião, da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar
as razões que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância
fosfoetanolamina sintética produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos.
E essa CPI foi requerida pelo nobre deputado Rafael Silva, e que abriu mão e eu
a presido e o nosso relator o Ricardo Madalena. Eu queria registrar a presença dos
deputados Rafael Silva, Ed Thomas, Márcio Camargo e Ricardo Madalena. E, também
gostaria de convidar para que participasse conosco aqui, o nosso deputado federal,
Arnaldo Faria de Sá, e também temos a presença do Dr. Fausto Figueira, que já foi
nosso deputado e companheiro, agradeço a sua presença por estar aqui conosco.
Eu solicito ao secretário da Comissão, a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado.
O SR. - Eu peço a dispensa da Ata da última reunião.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Estando todos de
acordo, está dispensada a leitura da Ata. E considerada então como aprovada. Para a
ciência da Comissão, recebemos um ofício do secretário da saúde, o Dr. David Uip, e
encaminhando as respostas ao requerimento número 36 da Comissão aprovado em 21
de fevereiro. Está aí para o conhecimento da Comissão. Item dois, o Sr. José Otávio
Costa Auler Jr., Presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, encaminha respostas às
requisições formuladas pelos Senhores Deputados Roberto Massafera, Ricardo

2

Madalena e Cezinha de Madureira, em reunião realizada no ICESP, em 22 de fevereiro
de 2018.
Comunico também a presença do nobre deputado Gileno Gomes, obrigado. A
pauta do dia hoje consta a oitiva do Dr. Paulo Roff, que é o diretor geral do Instituto do
Câncer de São Paulo, o ICESP. Dr. Paulo Roff, faça o favor. Antes de darmos
sequência, eu gostaria de ler o currículo do Dr. Paulo Marcelo Gehm Roff. Médico pela
Universidade de Brasília (1991), Doutorado e Livre-docência em Oncologia pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2007), atualmente é presidente
da Oncologia da Rede D’Or, em São Luiz. Ele é vice-presidente do Grupo Técnico de
Tumores Gastrointestinais e coordenador do Comitê de Referência em Oncologia do
Estado de São Paulo. Membro titular da Comissão Especial do Hospital das Clínicas, e
setenta mais três, da Faculdade de Medicina da USP, membro da Comissão da
Residência Médica da USP. E, membro titular do Conselho do Departamento de Rádio
e Onco da Faculdade de Medicina.
E membro do Comitê Técnico de Medicamentos, e, membro do Conselho de
Assistência Integral do Hospital das Clínicas, e suplente do Conselho Deliberativo do
Hospital das Clínicas. Diretor geral do ICESP, que é o Hospital das Clínicas na
Faculdade de Medicina. Presidente da Comissão de Farmacologia do ICESP, e,
presidente do Comitê Executivo e diretor do Instituto do Câncer da cidade de São Paulo.
Membro da American Society Of Clinics of Oncology, e, presidente da Comissão
Científica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, membro titular da Academia
Nacional de Medicina.
Tem experiência na área de medicina e com ênfase em oncologia, atuando
principalmente nos temas do câncer, câncer colorretal e quimioterapia. As informações
foram coletadas do Lattes. Eu queria antes apenas de o senhor fazer o seu julgamento da
sua forma, dizer que essa Comissão tem como objetivo dentro do aspecto legal e que
nos é atribuído, não estamos aqui para discutir com o senhor caráter médico e científico
de qualquer tipo de procedimento, o senhor pode usar para ilustrar e podemos fazer
perguntas, para enriquecer o nosso conhecimento, mas, apenas essa Comissão ela foi
instituída com o objetivo de verificar se o plano de pesquisa formulado e aprovado pela
Comissão de Ética, se ele foi seguido, e ao mesmo tempo, se o recurso público que o
Estado destinou, se ele foi utilizado da maneira legal.
E, neste aspecto de recurso público, há uma contradição que já esclarecemos até
com o senhor na visita ao Icesp, na questão do investimento. E eu participei de uma
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reunião com o secretário da saúde, o Dr. David Uip, e, mais o governador do Estado,
não me recordo se o senhor estava presente, a primeira, em que o governador falou que
até cinco milhões poderíamos gastar na pesquisa. E, foi liberado e foi autorizado a se
fazer os estudos, e durante a fase de aprovação do protocolo, ainda nos trouxeram a
notícia de que a Anvisa, ou alguém semelhante, havia exigido que cada paciente a ser
estudado tivesse um acompanhante e que tivesse um vale transporte e um vale
alimentação.
E que acarretaria em um gasto de mais três milhões, também, dentro disso foi
autorizado que se fizesse um dia depois de ter sido instalada essa CPI, pela praxe legal,
o nosso companheiro, o deputado Pedro Tobias, médico e oncologista há mais de 40
anos, ocupou a Tribuna desta Casa dizendo que esse assunto era estritamente científico
e médico, e que não cabia a nós discutirmos esse assunto, e, que já tinham sido gastos
mais de 30 milhões de reais nessa pesquisa, palavra dele.
E, para a nossa surpresa, um requerimento encaminhado ao senhor me parece
que foi informado que haviam sido alocados 300 mil reais para a pesquisa, pela
Secretaria da Saúde, e, o dia que estivemos lá com o senhor, o senhor mostrou que
foram alocados 300 mil, e, que tinham gasto um pouco menos de 100 mil reais, 94 mil.
E, então esse tipo de informação só serve para atrapalhar. Então, a sua vinda aqui para
nós, engrandece o nosso trabalho e principalmente o nosso objetivo maior, que haja uma
continuidade nessas pesquisas, que elas não parem.
E, é por isso que o senhor foi chamado, e o senhor tem então o termo de
compromisso legal para que leia, faça o favor.
O SR. PAULO ROFF – O termo de compromisso, eu, Paulo Marcelo Gehm
Roff, infra-assinado RG nº 108.604-2, exercendo o cargo de diretor geral do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, fui convocado a comparecer a essa Comissão Parlamentar
de Inquérito como testemunha e com fundamento nos art. 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com os parágrafos segundo do art. 13 da Constituição do
Estado e com o art. 3 da Lei Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002, declaro que fui
advertido a dizer a verdade, sob a pena de incorrer no crime previsto no art. 4, inciso
dois, da Lei Federal nº 1.579 de 18 de março de 1952. São Paulo, 14 de março de 2018.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Bom,
Dr. Paulo, eu faria algumas perguntas, e, em seguida cada uma o senhor pode responder,
como ficar mais fácil para a sequência. O senhor tem conhecimento do projeto e
aprovado do protocolo de pesquisa do Icesp com relação a fosfoetanolamina sintética?
O SR. PAULO ROFF – Tenho, tenho plena consciência.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Ok, obrigado. O
senhor tem conhecimento que a síntese da fosfoetanolamina de início foi recomendada
pelo governador que ela fosse feita no laboratório da Furp de Américo Brasiliense? E
que quando lá chegamos para a surpresa, era um laboratório de mais de 200 milhões de
dólares, de investimento do Estado, e, nos declararam que eram apenas um laboratório
fármaco e não era químico e não faziam transformações químicos.
Então, tivemos que procurar outro laboratório e entre eles, no Estado de São
Paulo que estavam habilitados a fazer a síntese química da fosfoetanolamina nós por
conveniência foi indicado o laboratório PDT Farma de Cravinhos, então, a produção da
síntese da fosfoetanolamina foi feita no laboratório fármaco da PDT. E, para
acompanhar a produção industrial, a universidade atendendo um pedido do secretário
David Uip, liberou o professor Salvador Claro Neto para que ele acompanhasse a
produção da síntese da fosfoetanolamina. O que foi feito? O laboratório produziu um
material, e, ensacava em sacos de 30 quilos.
E nesse instante eram feitas as análises químicas do produto e a partir daí ele era
transferido para a Furp de Guarulhos onde ele era encapsulado, porque lá o laboratório
de Guarulhos faz a cápsula e acompanhando com os ensaios químicos normalmente. Ao
chegar em Guarulhos o maquinário de alta velocidade teve problemas do
encapsulamento do material. E então eles adicionaram um material inerte e esse
material em peso, na ordem de 1% ou 2% me parece, era uma parte em sílica e uma
parte em estearato de magnésio.
Feito esse encapsulamento e eles eram transferidos para o Icesp em pacotes de
cápsulas em 60 pílulas me parece por unidade, só que eram entregues ao Icesp o ensaio
químico feito no laboratório inicial e não lá na Furp. E teoricamente ao se fazer a
introdução de algum elemento novo, e que seria necessário um novo ensaio químico e
inclusive um ensaio de estabilidade para ver se aquilo não alterou algum procedimento.
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E essa coisa viemos a saber também posteriormente, durante a nossa pesquisa, a nossa
análise aqui.
Não acredito até que fosse do seu conhecimento, de que esse encapsulamento
estivesse recebendo esse material. E o Icesp recebeu e armazenava e dentro do seu
plano de pesquisa chamava lá os pacientes e eles eram distribuídos dentro um critério de
controle e tudo isso. E até, a informação que também que eu recebi foi de que ao invés
de a pessoa ir todos os dias tomar o medicamento, eles recebiam semanalmente e assim
não precisavam se deslocar mais vezes. Então, a pergunta que eu lhe faço doutor é a
seguinte: quando o material saia da Furp e chegava ao Icesp, com aqueles próprios
ensaios químicos feitos em Cravinhos, o senhor tinha conhecimento de que houve a
introdução de algum material incipiente no produto?
O SR. PAULO ROFF – Sr. Presidente, primeiro, obrigado pela oportunidade de
estar aqui, eu acho que do interesse de todos nós esclarecer ao máximo o que a
representação máxima do desejo da população do Estado, afinal de contas, o Parlamento
é a representação do povo. E então vamos tentar responder a absolutamente a todas as
perguntas da melhor maneira possível e dentro do nosso conhecimento.
O senhor me perdoe Sr. Presidente, se eu fizer a resposta um pouco longa, mas
eu acho que é importante que o contexto seja conhecido. Quando foi decidido pela
produção da fosfoetanolamina para o estudo, havia uma preocupação muito grande e
todos os investigadores, inclusive do governador que essa fosfoetanolamina fosse a
mesma fosfo que havia sido distribuída pelo professor Gilberto em São Carlos. E havia
já na época e eu não saberia precisar exatamente, mas, alguma discussão, especialmente
na mídia se a fosfo que estava sendo utilizada no ensaio do grupo interministerial era
exatamente igual ou não.
Então, uma das soluções adotadas foi que nós teríamos a permissão do professor
Gilberto e gostaríamos de ter o Dr. Salvatore presente junto porque havia sido ele que
havia trabalhado com o professor Gilberto durante todas essas décadas no laboratório
em São Carlos. E inicialmente se pensou na Furp, mas como foi apresentado aqui pelo
Sr. Presidente, a Furp não faz o insumo inicial, ela faz misturas e ela faz
encapsulamentos.
Isso não é tão incomum, o IFA, que é o sal básico dos medicamentos ele
frequentemente é feito em poucas fábricas, por exemplo, recentemente eu vi uma falta
de penicilina, porque hoje sobrou uma fábrica que fabrica o IFA de penicilina toda que é
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feita no mundo, praticamente todo, tem exceções, mas ela vem desta fábrica de IFA, e, a
Furp não fabrica, então precisávamos de uma fábrica que fizesse IFA.
E o secretário David Uip, que eu acredito que virá também fazer as suas
clarificações ofereceu ao professor Gilberto na época, o contratamos e ele ofereceu o
laboratório Cristália, que se dispôs a fazer, mas o professor Gilberto certamente por suas
razões de conveniência e de confiança optou por pedir que fosse feito na PDT Farma, e,
o professor Salvatore realmente foi deslocado da Universidade, a pedido do secretário
para ajudar a fazer essa síntese, e, uma vez que ela foi feita, se começou então o
trabalho de encapsulamento e eu acho que o senhor mencionou isso e as máquinas da
Furp são de alto volume e de alta precisão. E o que ficou bastante claro e aí alguns
estudos do professor Calisto e da Universidade Federal de Santa Catarina e eu acredito
que da Unicamp, mostrando que as cápsulas iniciais saídas de São Carlos tinham
variabilidade bastante grande na quantia de composto de dentro das cápsulas.
O que é compreensivo quando você faz um encapsulamento manual, e, o que
não é aceitável em um estudo clínico, tinha de ser feito um encapsulamento que
garantisse a presença daquela medida exata do composto, e, quando se colocou a fosfo,
o que a Furp nos informou é que as máquinas engripavam pela consistência do pó. E
eles fizeram, essa é uma explicação deles, e eu não tenho prática de encapsulamento
pessoal, mas foi dito a nós em uma reunião para a qual foram convidados todos os
participantes do estudo e nos foi apresentada essa dificuldade e o fato de que seria
iniciado algo ao redor de 1% de um incipiente dito inerte, que nos foi apresentado.
Olha, em química se fala que um material é inerte é que ele não terá interação
com outro produto e eu acredito que o professor Roger, ontem em seu depoimento falou
assim, “a plausibilidade de acontecer alguma coisa não pode ser excluída, mas, é
altamente improvável que 1% de um composto inerte fosse alterar a composição de uma
maneira significativa”, agora, realmente, essa parte da estabilidade merece uma
discussão bastante grande por outro fator. Porque o composto produzido pela PDT
apresentou grande dificuldade para que a própria PDT desenvolvesse uma metodologia
de teste de estabilidade.
E a PDT afirmou e temos documentação disso, que por ser um novo composto,
não existe uma farmacopeia e não existe uma tecnologia de determinação da
estabilidade estabelecida, e, eles passaram praticamente todo este ano a PDT
trabalhando com uma empresa de Campinas, que eu acho que é a T.E, acredito que já
tenha sido apresentada aqui, tentando desenvolver uma metodologia que garantisse a
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estabilidade, porque, inclusive para que se houvesse segurança no estudo, tivemos que
limitar a validade das cápsulas a seis meses, porque não tínhamos essa determinação de
estabilidade além desse período, e então foi acordado pela PDT, e com a Furp que seria
feita uma estabilidade de seis meses onde era seguro e em que se trabalharia por uma
metodologia de estabilidade melhor, e, que ao meu entender, e eu posso estar enganado
podemos perguntar para o pessoal da PDT.
Mas, até hoje essa questão da estabilidade é algo de difícil asserção por ser uma
metodologia ainda desconhecida deles.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Eu
queria comunicar a presença do nosso companheiro, o deputado Cássio Navarro, que
também nos honra. E eu só não entendi o seguinte, o senhor sabia, tomou conhecimento
então que a Furp ao encapsular introduziu um elemento inerte.
O SR. PAULO ROFF – É, essa decisão ela foi independentemente da nossa
decisão. Porque as máquinas não funcionariam, mas essa decisão foi apresentada em
uma reunião da qual temos a Ata, e, da qual todos os participantes foram convidados a
participar e foi gerado uma Ata que foi enviada e se houver o interesse temos...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – .Não, só para
saber. Então, eu acho que vou passar para os deputados que quiserem...
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. – Bom, boa tarde a todos, Sr. Presidente, cumprimentar ao Dr. Paulo, seja
bem-vindo a Assembleia Legislativa e a Arnaldo Faria de Sá que nos visita, e deputado
federal. Em nome do Madalena cumprimentar a todos os meus demais colegas aqui, e,
Dr. Paulo o senhor sabe que a CPI, todas elas e a nossa aqui da Assembleia Legislativa
tem toda a sua legitimidade e apuram com transparência, responsabilidade e
imparcialidade.
E como o senhor mesmo disse agora a pouco, o Parlamento é a voz do povo. O
senhor deu uma entrevista no “Jornal Ciência”, JC, e a primeira pergunta que lhe foi
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feita foi a seguinte, o senhor já indagou, “acreditamos que o Poder Legislativo não seja
o local e nem a maneira adequada de se discutir o resultado”. A nossa pergunta, é o que
o senhor quis dizer com essa frase, especificamente?
O SR. PAULO ROFF – Deputado, obrigado pela pergunta, o que eu quis dizer
neste momento é a minha firme convicção é que a área clínica científica tem instâncias
e que precisam ou deveriam ser seguidas de questionamento. E nenhum cientista do
mundo imagina que o seu estudo ou o seu trabalho não possa ser questionado e
frequentemente e a ciência é linda por isso, há resultados contraditórios e que podem
surgir gerando a necessidade de mais estudos, mas, existem instâncias onde isso é
discutido, e, por pessoas que estão acostumadas a fazer essa discussão e que podem
chegar rapidamente a uma solução e a um planejamento.
E neste caso, essas instâncias não foram seguidas, eu não questiono jamais a
legalidade ou imparcialidade do processo que está em curso, mas, não houve nenhum
questionamento ao Comitê de Ética e Pesquisa, que seriam as instâncias que
normalmente fariam a verificação, e que caso não houvesse uma solução adequada, é
claro que é função do Poder Legislativo e Executivo intervirem se os mecanismos de
alta gestão e alto controle não estiverem funcionando.
Mas, mais importante, Sr. Deputado, e, isso é importante que nós lembremos
aqui, o estudo não acabou, esse estudo está sendo questionado ainda ao vivo, entre
aspas, se eu puder chamar isso de um estudo. Porque aconteceu em março do ano
passado, e foi a suspensão da inclusão de novos pacientes, e todas as apresentações que
foram feitas mostraram que baseados nesses estudos o resultado parcial era esse, mas
que continuávamos acompanhando os pacientes.
Porque, ao final de um estudo, há de se fazer algo que na medicina, me perdoe se
a palavra é meio forte, mas, é como se fosse uma autópsia do estudo. E eu sei que o
nobre deputado Rafael gosta muito de filosofia e de história e eu lembro de Thomas
Alva Edison, que quando ele inventou a lâmpada elétrica, certo, alguém falou assim,
“poxa, mas ele tentou milhares de vezes para finalmente chegar a combinação do
filamento adequado e o condicionamento dentro do bulbo de luz adequado”.
E quando foram conversar com ele, ele falou assim, “não, eu não falhei milhares
de vezes, eu achei milhares de maneiras de não fazer o bulbo da lâmpada elétrica e eu
achei uma que funciona”. E então na ciência tem essa questão de se fazer uma questão
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ampla com todos os participantes e ver o que não aconteceu direito, e, um estudo que
pode ser melhorado, e não tivemos tempo de fazer isso, neste estudo.
Então, o meu questionamento foi esse, de que as instâncias científicas não foram
ativadas. O respeito pela CPI e pelo Parlamento é total entre todos os participantes, para
nós pareceu uma resposta muito forte e antes de termos seguido os passos usuais, mas,
me perdoe, não sei se eu posso voltar a uma pergunta, mas eu queria só clarificar para o
Exmº. Sr. Presidente, a questão do custeio, muito se disse nos valores, porque a
expectativa era de que funcionasse.
E se nós tivéssemos tido um resultado positivo na fase inicial do estudo, haveria
uma previsão de incluirmos até mil pacientes e então se mil pacientes tivessem sido
inclusos, provavelmente estaríamos falando de milhões de gastos e mais na linha do que
se foi discutido, mas, em um primeiro momento para que realizássemos a primeira etapa
e a segunda etapa, foram alocados ao Icesp 600, não foram 300, Sr. Presidente, mas 600
mil reais que foram passados pela Secretaria em uma conta específica para esse fim e
dos quais até a semana passada haviam sido despendidos exatamente 94 mil reais e
alguns quebrados.
E é claro que será, esse número aumentará porque ainda temos dois pacientes
que ainda estão fazendo o acompanhamento. Mas, tivemos sempre muita consciência de
que nós tínhamos de ser muito rígidos no controle do recurso público. E então os
valores são exatamente esses, e as contas são abertas e estão disponíveis.
O SR. – Sem mais perguntas, Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só para
aproveitar então um esclarecimento, no dia 31 de março do ano passado, o Icesp
divulgou um comunicado que estava suspendendo a inclusão de novos pacientes, e, o
secretário David Uip mandou para a USP um ofício devolvendo o professor Salvador
Claro Neto, e neste ofício ele escreveu considerando em 31 de março último, da
suspensão da pesquisa clínica realizada pelo Instituto do Câncer, com a utilização da
fosfoetanolamina sintética e que concluiu que o resultado apresentado não foi o
esperado.
E “eu solicito o retorno do funcionário, do Instituto de Química, o Sr. Salvador
Claro Neto, e, disponibilizando em decorrência da solicitação efetuada”, quer dizer,
logo em seguida, o secretário devolveu o professor Salvador ao Instituto de Química na
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USP para que ele não mais fizesse a produção industrial e a síntese da fosfo. Muito
bom. E o senhor continuou as pesquisas. O senhor mandou ofícios propondo até um
aditamento ao protocolo de pesquisa que se verificou necessário.
E tem dado continuidade, e, nós ficamos sabendo em nossa visita ao Icesp, e a
15 dias atrás, de que a fosfo que lá está armazenada está com um prazo de validade que
vencia em 28 de fevereiro, ou seja, vencida. E então a pergunta é a seguinte, se o
laboratório não pode produzir porque não tem o técnico que acompanha, e, o senhor está
com a pesquisa em andamento, mas ao mesmo tempo, com um material vencido, então
o senhor julga necessário que o laboratório volte a produzir e encaminhar novamente o
material?
O SR. PAULO ROFF – Então, se eu estiver respondendo muito grande as
respostas, Sr. Presidente, por favor, mas voltando um pouco, em março, e nós com
certeza acredito que vamos discutir isso um pouco, houve uma reunião e a após a
primeira corte dos pacientes ter sido completa, com 21 pacientes, houve uma reunião na
qual nós discutimos com o grupo de acompanhamento e eu vejo alguns colegas, alguns
membros do grupo de acompanhamento aqui e fizemos uma reunião com nossos
médicos e discutimos a necessidade de suspensão de inclusão de novos pacientes pelos
resultados apresentados até o momento.
E na reunião com o grupo de acompanhamento, houve e se algum deles quiser se
manifestar, mas houve uma anuência de que naquela dose, e naquela metodologia,
realmente eles também concordavam que não seria adequado continuarmos incluindo os
pacientes, e então nós discutimos que iriamos fazer uma revisão dos resultados e que
eventualmente discutiríamos se haveria uma emenda para fazer alguma modificação que
é o que tem sido mencionado como um proposta de uma emenda ao grupo de
melanoma, que é o grupo que tinha um paciente respondendo.
E nós fomos questionados depois da suspensão da inclusão de novos pacientes
pela Secretaria quanto ao volume de medicação que tínhamos disponíveis em março do
ano passado. Tínhamos uma quantia de remédios suficiente para tratar os 210 pacientes.
E tínhamos incluído apenas 73 pacientes, e então tínhamos uma grande quantidade de
medicação, e, mostramos que havia uma data limite, etecetera, mas que era um número
para aqueles pacientes que tínhamos em tratamento, eram suficientes.
E a decisão de retornar, o Dr. Salvatore a USP ou não, essa não passou pelo
Icesp, mas desde o ano passado, o Icesp tem pedido a Secretaria que seja feito ou a
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prova de estabilidade para que este produto que temos com o limite de validade de seis
meses tenha a sua validade estendida, ou que se produza uma nova 32 quilos, como o
senhor falou e para que seja mantida a produção. E, por razões diversas, e essa é uma
discussão que ocorre entre a Secretaria que é a patrocinadora do estudo e a proprietária
do estudo entre aspas, e a PDT, e tem havido uma dificuldade a ponto de termos
inclusive movimentação jurídica, porque queremos que seja produzido mais mesmo.
Temos pedido isso, e, insistentemente, que precisamos de mais para podermos
manter o tratamento dos dois pacientes que estão ainda dentro do estudo e que não
saíram do estudo.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Apenas para a
sua informação, o laboratório de química da USP lá em São Carlos, artesanalmente
fabricava 200 pílulas por dia. E, ao longo do tempo, eles eram doados para as pessoas
que pedissem, e que alguns médicos que já tinham feito pesquisas em Jaú e
encaminhassem, e não houve muito alarde, e desde 1995, ocorre que nos últimos anos,
aumentou muito a demanda desse material junto ao Instituto de Química de tal maneira
que nós chegamos a ter liminares na justiça para que eles fornecessem.
E chegamos a ter mais de cinco mil liminares em São Carlos em cima do
Instituto de Química, pleiteando então o fornecido e obrigado que o Instituto de
Química doasse esse material as pessoas que pleiteavam. E então por decisão da reitoria
foi fechado o laboratório. E, tivemos um problema e um clamor social, e, o governador
então atendendo ao nosso apelo mandou o Icesp fazer a pesquisa e mandou-se fabricar
no laboratório em maior quantidade a produção que foi feita.
E, eu estou apenas esclarecendo ao senhor. E, nesse momento, hoje, em
fevereiro venceu a validade do que o senhor tem arquivado lá e também a PDT se tiver
alguma coisa, teoricamente perdeu o prazo de validade. Mas, até 28 de fevereiro, por
medidas liminares na justiça, também em laboratório foi obrigado a entregar a mais de
2.500 pessoas liminares na justiça que pediam e que pleiteavam esse produto. E o pior
de tudo é que a liminar judicial se encaminhava apenas um exame do tumor do qual a
pessoa era portadora, mas não tinha e não tem acompanhamento médico.
Quer dizer, para nós é muito ruim, porque está sendo fornecido a
fosfoetanolamina sintética e para as pessoas que requereram através de liminares e não
temos documentado o acompanhamento e nem o resultado, essa é uma coisa que nos
assusta também. Mas, eu passo a palavra ao Rafael.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT - Dr. Paulo Roff, muito conhecido e respeitado,
é um dos maiores nomes desta área no Brasil e fora dele também. Dr. Paulo, eu sei que
existe uma ética toda envolvendo pesquisas, e, segundo consta essa ética indica que o
novo produto como esse tem que ser testado em pessoas que já considero em estado
terminal.
Ou seja, quando os medicamentos de padrão ouro não conseguiram resolver a
questão e então vamos testar um produto como este. E se hoje temos medicamentos de
tudo quanto é tipo e espécie e assim como temos tumores também variados, e, aí esse
medicamento, existem tratamentos que custam 600 mil reais em três meses, quer dizer,
o paciente tem que ter muito dinheiro para passar por esse tratamento, e, é um
tratamento repito, nível ouro, não sei qual é a nomenclatura correta utilizada nessa área.
Mas aí então ainda fiz uma brincadeira na semana passada, e, antigamente na
minha região do interior lá de Ribeirão Preto e quando uma pessoa ela falava “nem a
Cacilda salva ele”. E a Cacilda era uma senhora lá no Mato Grosso que tinha esses
trabalhos que o pessoal acreditava e ia para lá. E, então quando estavam desesperados e
não se tinha mais jeito, ia para a Cacilda.
E como outros curandeiros que existiram por aí. E então quando nem a Cacilda
salva mais o paciente, aí ele vai para a fosfoetanolamina sintética. E não sei, eu acho
“que aí é uma ética”. Mas, aí eu acho que a ética maior ela tem de estar ligada a vida, e
nós não tivemos ou não temos e não damos a oportunidade para que muita gente teste a
fosfo em outras circunstâncias. Ou seja, só no estado desesperador a fosfoetanolamina
sintética é utilizada.
Não sei, aí acho que qualquer produto, a não ser que seja algo totalmente
desconhecido e maravilhoso, mas a tendência é não dar resultados. Mas, eu queria ouvir
do senhor se realmente essa questão ética é que determina a impossibilidade de se
utilizar a fosfoetanolamina de forma, não sei, talvez mais racional.
O SR. PAULO ROFF – Obrigado, deputado Rafael. Essa é uma questão muito
delicada, porque existe como o senhor mencionou, diversos regulamentos para se fazer
pesquisas, e, o primeiro deles é a ética em relação ao paciente, e eu entendo o apelo de
se tratar um paciente que esteja com uma doença inicial. Mas, vamos lembrar que a
doença inicial hoje Sr. Deputado, geralmente é curável, hoje nós curamos mais ou
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menos 60% dos casos de câncer que se apresentam predominantemente aqueles que se
apresentam em estágios iniciais.
E estamos melhorando nas doenças em estágios mais avançados, mas, em
estágios iniciais. E quando nós desenhamos um estudo e algo que é importante de se
mencionar é que incluímos pacientes que tinham doenças avançadas e que não eram
candidatos ao tratamento curativo. E que haviam recebido se houvesse, o melhor
tratamento disponível e que tem resposta e resultado já reconhecido. Esse é o padrão do
que é feito no mundo inteiro, e, esses pacientes não são terminais. Para nós, o paciente
terminal é aquele que não tem mais expectativa de tratamento e tem uma expectativa de
vida muito curta.
E, esses pacientes tem doença avançada e que foram incluídos, mas que tinham
perfeita função renal e perfeita função hepática, e excelente produção de sangue e
células de defesa, são os mesmos pacientes que são incluídos em todos os estudos de
novos medicamentos que se apresentam. É muito importante que se mencione que
diversos novos fármacos foram aprovados nos últimos 20 anos, e, nesta população.
Então, não é que seja uma população sem nenhuma expectativa e que tentava o
desenvolvimento de um produto nessa população é fadado ao fracasso. Mas,
praticamente todas as medicações que foram aprovadas nos últimos 20 anos, foram
inicialmente testadas nessa população. E o normal é que comecemos com uma
população com doenças mais avançadas e já tratadas. E havendo o sinal de resultados,
mudamos para uma população avançada e sem tratamento.
E, eventualmente incluamos isso como um tratamento complementar a cirurgia,
radioterapia e etecetera. Mas, um ponto que talvez esteja escapando e que, por exemplo,
no grupo de melanoma não havia exigência que eles fossem previamente tratados. E,
porque o tratamento no SUS hoje deixa muito a desejar, nós reconhecemos que hoje
como o senhor disse, o alto custo e o fato de alguns tratamentos mais modernos que são
bastante ativos não estarem ativos no SUS, é algo que incomoda.
Gostaríamos de ter essa disponibilidade, mas a corte de melanoma, por exemplo,
incluía pacientes que não haviam sido previamente tratados. E, então eu entendo o
interesse e a preocupação, mas eu posso garantir que dezenas de produtos se mostraram
ativos nessas mesmas cortes de pacientes nos últimos 20 anos e vários delas já se
transformaram em medicações que estão disponíveis.
Então, a barra não foi colocada mais alta do que normalmente é colocada para o
desenvolvimento de um novo fármaco.
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O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. – O senhor falou que há 20 anos vários produtos foram colocados no
mercado e esses produtos, tem algum que está fornecido na rede básica estadual, federal
gratuitamente?
O SR. PAULO ROFF – Senhor, eu acho que temos a felicidade de morar em
um Estado como São Paulo, e que tem uma classe política que se sensibiliza com a dor
da população. E nós temos aqui é claro que uma necessidade de mais medicamentos e
etecetera, mas, já na época do saudoso secretário Barradas houve a incorporação de
diversas medicações dessas, moleculares mais modernas que não eram cobertas pelo
SUS, e, algumas delas até hoje não são cobertas.
E, então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um paciente com câncer de
fígado e que existe uma medicação, sorafenib que é distribuído no Estado de São Paulo
e que não é disponível em outros Estados da Federação. O Estado de São Paulo aceitou
assumir esse ônus extra na saúde para dar um retorno a população.
O SR. – E o governo do Estado paga.
O SR. PAULO ROFF – O governo do Estado paga.
O SR. – Ok. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael, mais
alguma questão?
O SR. – Alexander Fleming, quando ele criou a penicilina, descobrir para mim é
outra coisa, algo que é por acaso, se bem que foi por acaso também. E aquele fungo
penicillium, o Alexander percebeu que ele matava ali a bactéria e naquele momento em
que ele começou a tentar criar esse grande avanço para a comunidade que muita gente
morria de infecções diversas. Eles zombaram dele, e, muita gente inclusive da área
autoridades e não acreditaram, “o que é isso, um fungo vai ser uma coisa maravilhosa?”.
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E se tornou um absurdo que naquele momento parecia, mas ele insistiu e como
não havia um remédio adequado para esses problemas de infecção, deram a
oportunidade para que realmente esse produto se desenvolvesse e hoje eu sei que
existem produtos maravilhosos na área do câncer, existem sim, mas uma pergunta, já foi
provado antes da pergunta uma colocação, pelo menos durante mais de 20 anos ficou
certo de que essa fosfo não causa efeitos colaterais.
E pelo contrário, eu conversei com muitos pacientes que tinham problemas
terríveis com o uso da morfina, tinham problemas intestinais e constipação, que é um
problema sério, e outros. E segundo esses pacientes a fosfo diminuía ou eliminava a dor,
e, bom, efeito colateral segundo essas pesquisas, ele não existia. E então não poderia
haver a boa vontade das autoridades para que o paciente pudesse usar outro
medicamento e usar a fosfo também?
E talvez assim com o tempo até o próprio paciente poderia dizer aos médicos,
“olha eu estou usando o medicamento X, e a fosfo está vindo como coadjuvante e ela
não atrapalha”, o senhor acha que usar a fosfo juntamente com outros medicamentos,
porque a fosfo não inibe a ação do outro medicamento e ela pode servir. Eu acho que
houve má vontade e por isso que por parte das autoridades estaduais, e, proibiram.
Porque eles é quem pediram a proibição do uso da fosfo. Não sei o pensamento do
senhor a respeito disso.
O SR. PAULO ROFF – Deputado, eu não posso falar sobre a proibição ou não
que não cabe a mim a parte de regulação de venda de produtos, mas, eu colocaria ao
senhor o seguinte, realmente o nosso trabalho durante todo ele, não encontramos
toxicidade aguda e relevante, e tanto que isso foi apresentado. E uma questão que fica é
o seguinte, o fato de o produto não ter uma toxicidade aguda, não é garantia que não
haja outro tipo de problema a longo prazo.
Existem dois exemplos que eu poderia citar. E vitamina A é algo que
popularmente utilizado, talvez vários de vocês utilizem, ninguém consegue imaginar
uma toxicidade de um pouquinho de vitamina A, e um trabalho comparou vitamina A
com placebo como protetor contra câncer de pulmão, e, os pacientes que receberam
vitamina A tiveram mais câncer do que os pacientes que receberam o placebo.
Então vitamina A é algo que é contraindicado se for fumante. E isso foi um
trabalho publicado na “New England Journal of Medicine” que é o jornal mais relevante
da medicina. E segundo ponto, só para fazer o quadro, é que existem dois tipos de
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anticorpos que são utilizados, monoclonais que são utilizados no tratamento do câncer
colorretal, os Anti-GFR, que tem dois aprovados no Brasil e eles são cobertos pelo SUS
de São Paulo, mas não cobertos pelo SUS brasileiro.
E então a Secretaria paga pelo uso desses dois produtos que prolongam a
sobrevida dos pacientes, e, o bevacizumab que é um antiangiogênico e
independentemente os dois quando combinados a quimioterapia melhoram o resultado.
No entanto, foi feito um estudo em que se combinou os dois mais a quimioterapia. E aí
o resultado é inferior ao uso da quimioterapia sozinha. E existe a interação
medicamentosa que é problemática. Então, o medo de se liberar o uso indiscriminado de
um produto cuja a farmocinética, a farmacodinâmica, e a interação medicamentosa,
ainda é de um conhecimento muito limitado e que se pode inadvertidamente reduzir o
impacto de outras terapias. Agora, é para isso que se tem a discussão nos fóruns
apropriados. E então eu entendo o desespero de um paciente, principalmente daqueles
familiares que enxergam o paciente definhando com câncer e é algo que mexe com
todos nós.
Mas, o cuidado que se tem não é na tentativa de reduzir as opções do paciente, é
de ter certeza que na ânsia de se levar um benefício não reduzimos a chance do paciente
de viver. Basicamente é isso.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rafael, só para
esclarecer um pouco mais essa questão que foi levantada, nós temos documentado a
Anvisa que tem uma resolução, se não me falha a memória, é número 38 e que já foi
aprovado e que inclusive pelo Ministério da Saúde, e de qualquer paciente terminal já
que ele utilizou todos os métodos conhecidos de tratamento e ele poderá utilizar com
auxílio e acompanhamento médico algum produto que esteja em fase de pesquisa ainda
não aprovado, mas que já tenha passado pela fase inicial de efeito colateral e tudo isso.
Então, nós tivemos aqui em São Paulo, junto ao governador, a presença do
ministro da saúde, que ele citou isso, e, a partir daí foi feita uma lei federal aprovada no
Congresso e nesses termos, regulamentando exatamente isso, que o paciente terminal
que já tivesse feito o tratamento de diversas maneiras e conhecidas, dominadas, poderia
ser objeto de utilizar algum tipo de material e em estudo e que ainda não tivesse
certificado pela Anvisa, mas, que já tivesse passado pelos estados iniciais de teste em
animais e testes de sensibilidade de efeito.
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E foi aprovada a lei em 2016, ou fim de 2015, foi aprovada a lei federal pelo
Congresso e aí a indústria farmacêutica através dos seus representantes arguiram sobre a
inconstitucionalidade dessa lei, e, até hoje está no Supremo Tribunal na mão de um
ministro desses, que eu não me lembro qual é, para que ele acate e dê um parecer sobre
isso.
E gostaríamos até se fosse possível, o senhor tomar conhecimento disso, e
também desse o apoio aquela lei pelo menos, entrando em rigor e os médicos poderiam
ter eticamente a liberdade de acompanhar esses pacientes que estão obtendo a
fosfoetanolamina com medidas liminares, só que não há um acompanhamento e
gostaríamos que houvesse pelo menos um acompanhamento para que estatisticamente
se tem 2.500 casos aí com liminares fornecidas e pessoas tendo acesso a medicamentos
e sem acompanhamento médico. Pela ordem, deputado.
O SR. – Posso iniciar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não.
O SR. – Quero cumprimentar aos meus pares, ao Rafael Silva, propositor desta
CPI, e, o Gileno, Cássio Navarro, Márcio Camargo e vosso Presidente, Roberto
Massafera que desempenha muito bem a função. E cumprimentar o nosso amigo, que,
visita o nosso Parlamento hoje, o Arnaldo Faria de Sá, seja bem-vindo deputado, com a
saúde recuperada, graças a Deus.
Cumprimentar ao Dr. Paulo Roff e a sua assistente. Dr. Paulo, atualmente
quantos estudos clínicos temos no Icesp? Pesquisas em andamento.
O SR. PAULO ROFF – O número exato eu posso lhe passar, mas é ao redor de
250, 260 estudos mais ou menos.
O SR. – Ok. E a corte melanoma ela foi investigada com quantos pacientes?
O SR. PAULO ROFF – 14 pacientes.
O SR. – 14. Eu tenho um documento do senhor que fala em 13 pacientes.
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O SR. PAULO ROFF – 13 pacientes que receberam e saíram, e tem um
paciente ainda em tratamento.
O SR. – Não é isso que eu tenho aqui.
O SR. PAULO ROFF – Podemos checar, certamente eu posso estar enganado.
O SR. – Vagas disponíveis, oito, total do estudo, 13. Documento do Icesp.
O SR. – Qual é a data desse documento?
O SR. – A folha está avulsa e não tem data, aqui constam 13 pacientes.
O SR. PAULO ROFF – Mas, veja eu posso estar perfeitamente enganado, e
então seriam 13 ou 14, mas na minha cabeça são 14 e com 13 tendo saído já e um
estando ainda no estudo, mas, para a discussão podemos aceitar com 13 e sendo 12
saídos, e um dentro do estudo, muito pouco a distribuição estatística da discussão.
O SR. – Eu gostaria até de fazer uma pergunta a sua pessoa, que dois
profissionais renomados estiveram aqui e disseram que abaixo de 14 pacientes a
confiabilidade já se compromete da pesquisa. O Dr. Buzaid e o Dr. Sérgio Simon. O
senhor há de convir com eles ou não? Discorda?
O SR. PAULO ROFF – Não, concordo. Toda a pesquisa tem um preceito
estatístico, e esse preceito estatístico parte de dois pontos, de que tipo de erro nós
aceitamos e qual resultado gostaríamos de obter. Normalmente no desenvolvimento de
um novo fármaco, se pede pelo menos 20% de atividade, e aí tem que se decidir qual é o
erro que se aceita. Normalmente, não se aceitam mais do que 5% de um resultado falso
positivo e isso é chamado de erro alfa, e normalmente se aceita até 20% de falso
negativo e é o erro beta.
E se procurar 20% de resultados em uma corte de pacientes e aceitando esses
dois parâmetros, serão 14 pacientes inclusos e é mais feito, quando se fala de fase dois.
E quando fizemos o estudo da fosfoetanolamina nós quisemos ser mais cuidadosos e
expandimos a corte para 21 pacientes porque reduzimos o erro beta para 10% e então
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saímos de um poder de 80%, para um de 90% e dando uma chance maior de um
resultado positivo a fosfoetanolamina.
Mas, tendo dito isso, realmente o que se considera para uma corte certo, um
estudo de corte única, é de 14 pacientes sendo um número usualmente incluso.
O SR. – A plataforma Brasil era o total de 25 que apresentaram, é isso.
O SR. PAULO ROFF – Perdão?
O SR. – A plataforma Brasil foi 25 que foi apresentado?
O SR. PAULO ROFF – Deputado, a plataforma Brasil é colocada pelo
regulatório, mas o estudo foi desenhado...
O SR. – ... Regulatório seria de 25 e o estudo apresentou 21, é isso?
O SR. PAULO ROFF – Não, 21 pacientes nos dá um poder estatístico de 90%
com erro alfa de 5% e erro beta de 10% e então seria o mínimo de 21 pacientes. O
senhor me permite só, essa é a última validação dos pacientes e eles são 14 mesmo
deputado, e se o senhor recebeu 13, eu peço desculpas.
O SR. – Ok, muito obrigado. Já vamos comentar sobre isso também.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só uma opinião
para quem fez, uma coisa que eu brigo muito com os meus assessores, em todo o papel
no rodapé se coloca a data. Eu tenho certeza de que esse que o senhor tem em mãos é
coisa do ano passado já.
O SR. – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E que não custa
ter acrescentado um a mais.
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O SR. PAULO ROFF – Mas, eu acho que para a nossa discussão realmente não
sendo tão relevante, até porquê o grupo que tem o paciente que apresentou benefícios.
O SR. – Ok, o protocolo de pesquisas e estudos apresentado ao Conep foi
desenvolvido somente pelo senhor ou teve a participação de mais profissionais e
colegas de trabalho do Icesp?
O SR. PAULO ROFF – Tomei liberdade até de trazer a lista aqui, no total, foi
um esforço colaborativo. Raramente se terá um protocolo e dessa magnitude feito por
uma pessoa única, eu coordenei essa CPI já teve a oportunidade de conversar com a
Dra. Milena Mack, que foi a sub investigadora principal e que me ajudou muito.
Mas, tivemos para cada um dos dez grupos uma pessoa responsável para
trabalhar com o seu grupo de colegas que atuam naquela área escolhendo os critérios de
elegibilidade e de exclusão que são diferentes de corte a corte. E no total tivemos 25
colegas envolvidos no estudo.
O SR. – Na apresentação do estudo houveram 25 pessoas envolvidas?
O SR. PAULO ROFF – No desenho e na condução do estudo um total de 25
oncologistas foram envolvidos.
O SR. – Quem assina com o senhor foi a Suleima, concorda?
O SR. PAULO ROFF – Concordo.
O SR. – E ela disse aqui que somente o senhor, eu vou repetir a frase dela, na
qual ela diz, vou ler até a minha pergunta, “se tomou a decisão de fazer ou não
farmacocinética e um recrutamento de todos os pacientes em estado terminal, a
substância dada ao mesmo tempo em detrimento daquilo que há dez ou 20 anos vinha se
fazendo no café da manhã, almoço e janta, e, tudo isso cabe ao investigador principal?”
e a Dra. Suleima responde: “todos os procedimentos que estão descritos no projeto são
dele, de mais ninguém”.
E, se eu ler a anterior, fala no nome do senhor. Ela fez uma afirmação categórica
aqui que é só o senhor que fez esse projeto. E assim, sucessivamente ouvimos de todos
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as testemunhas que passaram aqui e que a maioria respondia “não sei”, “não é do meu
conhecimento”, “não tenho conhecimento”, “Dr. Paulo”, o senhor pediu auxílio a esses
25?
O SR. PAULO ROFF – Eles participaram. Veja, em qualquer protocolo de
pesquisa se um investigador principal e se tem um sub investigador. E o investigador
principal tem a responsabilidade final e eu não me furto da responsabilidade final das
decisões tomadas no protocolo. Mas, elas foram discutidas com o grupo, e, inclusive
porque quando eu disse que os critérios de elegibilidade e de exclusão de cada uma das
cortes foi escolhida pelos colegas que trabalham naquela área dentro do Instituto do
Câncer no Estado de São Paulo, e para aqueles que não estão familiarizados, atua de
uma maneira separada em cada área.
Então, o médico que trata câncer gastrointestinal só vê isso. E quem trata câncer
genito-urinário só esse. E eles participaram ativamente. E agora a responsabilidade final
é minha mesma.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só um
esclarecimento, quando falamos em um projeto, ele é cheio de partes e etapas. E o
senhor falou exatamente a palavra procedimento, quer dizer, é uma diferença entre
grande uma pessoa que específica um procedimento e uma pessoa que faz um projeto.
Quer dizer, uma equipe pode ter feito um projeto, e em suas várias etapas. E o
procedimento pode ter sido feito por um só, pelo que eu entendo, está correto? É isso?
O SR. PAULO ROFF – Sim, mas eu só queria deixar assim, a parte de
investigador principal, e ok final é realmente que não há como se furtar, inclusive pela
resolução 466 da Conep, que cabe ao investigador de saúde a responsabilidade final do
projeto. Agora, isso não quer dizer que não se tenha um sub investigador como o senhor
mesmo mencionou Sr. Presidente, nas diversas áreas, e, foi o que aconteceu.
Alguns deles estão presentes aqui na sala.
O SR. – Posso continuar, Sr. Presidente? O senhor acha que não comprometeu a
pesquisa termos as dez cortes. Cabeça e pescoço, três investigados, pulmão, três, mama,
12, útero, seis, próstata, oito, melanoma, 14, pâncreas, três, estômago, três, fígado, um,
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e colorretal, 21. E então só tivemos uma corte que realmente abrangeu aquilo que estava
no protocolo de estudo, somente uma.
O senhor não se precipitou em dar a notícia e em rede nacional com a pesquisa
de apenas uma corte e a maioria, todos em estado terminal? E, principalmente, a
dosagem não de acordo com o que em 20 anos é tomado, e, que seria três com
intervalos de café da manhã, almoço e janta, e já que não foi feita a farmacocinética, e,
o senhor disse que não fazendo farmacocinética seria um achismo.
E então o senhor fez achismo?
O SR. PAULO ROFF – Vamos por partes. Primeira parte se nós olharmos as
cortes independentemente com o número de 14 pacientes, está absolutamente correto e
não se tem nenhuma discussão. E assumimos três grupos que ou chegaram e passaram,
que foi a colorretal. E o melanoma que chegou em 14, e o de mama que chegou em 12.
Os outros realmente tiveram muito menos pacientes e pelas dificuldades maiores
justamente em encontrar um paciente que não estivesse em uma condição terminal e que
se encaixasse em todos os critérios de elegibilidade e de exclusão.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente, o Icesp é o maior hospital da América
Latina, e o senhor fala em dificuldade para achar pacientes?
O SR. PAULO ROFF – Pacientes que tenham todos os critérios de inclusão e
não tenham nenhum dos critérios de exclusão.
O SR. – E como é que o senhor achou do colorretal e dos demais não, já que a
dificuldade que era a mesma e o colorretal seria o pior para se pesquisar, pelo menos é
isso que eu escuto, porque eu sou engenheiro, não sou médico, esse realmente se
compôs com os 21?
O SR. PAULO ROFF – Os números estão absolutamente simples de se
explicar, o câncer colorretal e é o segundo câncer mais comum neste momento no
Estado de São Paulo. E o Icesp tem hoje 35% dos seus pacientes com trato
gastrointestinal, isso é surpreendente, é a patologia mais comum no Icesp. E mama é o
segundo, é um grupo que foi bem incluso. E, melanoma, como eu disse, carece de
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tratamentos do SUS, que, realmente sejam do nível que gostaríamos de ter e o que
facilitou muito a inclusão de pacientes.
E então o fato de os pacientes do colorretal serem bastante comuns no estudo
reflete o grande número desses pacientes no Icesp, e o segundo ponto é o fato de eles
chegarem depois de terem sido tratados, que são dois regimes, e em excelente condição,
e, o entusiasmo do grupo gastrointestinal recrutando pacientes.
Eu queria apontar ao Exmº. Deputado que nesta mesma população em que se foi
investigado do câncer colorretal, tivemos nos últimos dez anos a aprovação de duas
medicações orais. E nesta população que já havia recebido fluracil e que já havia
recebido Irinotecano e que já havia recebido Oxaliplatina. O regorafenib que está
disponível no Brasil, mas não nessa indicação, no Brasil infelizmente a indicação aceita
é a de tumores gastrointestinais, mas, nos Estados Unidos e na Europa baseado em um
estudo que foi feito nessa população e que foi positivo, ele tem a aprovação do FDA, e,
a Emea que é o órgão regulador europeu e que também aprovou o uso do regorafenib
oral nesta população.
Recentemente tivemos o TA102, que foi aprovado no Japão, Estados Unidos e
Europa, e nesta população pesquisada em pacientes que já haviam recebido essas
quimioterapias e ele é uma pílula que é absorvida e que se mostrou positiva nesta
população. Então, eu entendo a preocupação, mas eu tenho evidências científicas e
documental, etecetera, de que esta população é adequada para estudos, e, que inclusive
tem dois tipos de remédios orais que foram recentemente aprovados nessa indicação e
nesses pacientes.
Agora a dose é um ponto muito importante. E primeiro eu acho que não há uma
discussão Sr. Deputado, sobre a dose, os 1.500 mg, seguido de 1.000 mg, isso nunca foi
debatido e que esse número estaria errado, a discussão ocorre na distribuição e se ela é
feita uma vez ao dia ou três vezes ao dia. E, primeiro, não havendo a farmacocinética,
não se pode afirmar que o resultado teria sido diferente se tivesse sido de três vezes ao
dia. É uma questão e eu não estou dizendo que não fosse, mas é uma questão. E,
segundo, essa medicação tendo dito pelos próprios investigadores que estão trabalhando
com isso há muito tempo, não é uma droga citotóxica, ela atua e já se discutiu se é
através da imunidade ou outro tipo de ação. Bom, a importância de se distribuir um
produto durante o dia reside principalmente se ele atua sobre os ciclos celulares.
Ou, se é um grande problema de absorção que pode ser resolvido de outra
maneira por causa da minha vida e etecetera. Não parece ser exatamente o caso, mas, eu
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concordo que isso ainda está sobre judice, se não foi pesquisado. E finalmente este
ponto importante e nós oficiamos o professor Gilberto sobre a dose, enviamos e-mails
ao professor Gilberto, e tivemos a oportunidade, não eu, mas a Dra. Milena Mack, que
conversou com ele sobre a dose farmacocinética, e, nós incluímos um e-mail na
documentação que foi requerida e que foi entregue ontem pela Dra. Matilde, onde,
claramente no início de 2016, muito antes de começarmos o trabalho, a Dra. Milena
coloca que a dose seria feita uma vez ao dia, a uma resposta no mesmo e-mail, na
sequência e na resposta ao professor Gilberto, aonde ele não faz nenhuma menção de
que isso seria inadequado.
O SR. – E a definição foi do senhor de fazer as três doses em um espaçamento
só de tempo?
O SR. PAULO ROFF – Essa foi uma decisão do grupo que estava fazendo o
estudo baseado nessas informações.
O SR. – E então a decisão foi dos 25? E não só da sua pessoa?
O SR. PAULO ROFF – Deputado, se o senhor gostaria de acertar e fazer uma
assertiva de uma pessoa, como eu sou o investigador principal eu assumo essa
responsabilidade.
O SR. – Ok.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só pela ordem,
nobre deputado, eu queria o seguinte, um esclarecimento para o senhor, nós temos aqui
um documento que a Dra. Suleima encaminhou a Dra. Maria Aparecida Fogueira, e,
com uma certa confusão, e ela notifica a Comissão de que consta a informação de que a
ingestão das cápsulas se dará através de três cápsulas, três vezes ao dia. Um documento
de 13 de março de 2017.
O SR. PAULO ROFF – Eu estou bastante ciente dessa sequência de
documento, Sr. Presidente. O protocolo de pesquisa ele é um manual que será seguido e
é um protocolo que foi aprovado e ele foi entregue ao professor Gilberto com bastante
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antecedência e, novamente, não recebemos nenhuma manifestação contrária a forma
nem de administração e nem do desenho do estudo a priori.
Isso surgiu depois e vamos falar sobre isso. Bom, o protocolo foi seguido à risca,
e uma das obrigações dos investigadores é fazer um tema de consentimento livre e
esclarecido que informa a natureza experimental do tratamento e que lista os potenciais
riscos, e tem uma série de informações ao paciente que ele precisa ler e se ele concordar
em participar da pesquisa ele assina. E o protocolo sempre tem um termo do TSLE que
é feito.
Foi feito um inicial e que foi usado normalmente, e, março eu acredito que a data
seja do início de março e foi feita uma emenda ao TSLE, e essa emenda teve um erro
clerical. No qual foi inadvertidamente feita realmente essa confusão na dose. E eu
acredito que Vs. Exas. tenham recebido que menos de dez dias depois foi detectado o
erro e foi notificado o CEP, que é a nossa obrigação e que houve um erro.
Foi feita uma correção e em um período de menos de duas semanas, o correto foi
reestabelecido e aprovado e não tivemos nenhum paciente que teve nenhum prejuízo e
ele não recebeu de maneira diferente nada por causa desses dez dias de erro.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só um aparte, me
permita eu li o protocolo de pesquisa que foi formulado de início e que foi aprovado
antes de se iniciar, e no protocolo se dizia que de início seriam administrados 1.500 mg
por dia, e que seriam três cápsulas, e, em seguida, depois de uma certa fase, seriam mil
miligramas para duas pílulas. Então, estava muito claro no protocolo de início em 2016,
que a especificação ou se seria essas três pílulas tomadas de uma vez ou espaçadas não
se ficou claro.
Mas, este documento gera uma certa confusão, mas é uma coisa já em 2017,
dizendo que havia uma dúvida entre três vezes, três pílulas por dia.
O SR. PAULO ROFF – Mas, se o senhor notar, eu acredito que o primeiro
documento que é o que o senhor tem em mãos, é do dia 03 e a correção foi feita no dia
13, são dez dias em que um erro clerical foi detectado e nós fizemos as modificações
adequadas e notificamos os pacientes, refizemos o termo de consentimento esclarecido,
e, nenhum paciente recebeu o tratamento fora do que estava estabelecido no protocolo.
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O SR. – Como o senhor me explica um TSL de outubro aprovado pelo CEP, e
em março quando o senhor vem a público dizer que a fosfo não funciona? Como é que
ficam os pacientes que iniciaram o tratamento em julho de 2016, e com praticamente
término em março de 2017? Um TSL de outubro, novembro, dezembro, janeiro,
fevereiro, março. São vidas humanas que estavam em jogos.
O SR. PAULO ROFF – As vidas humanas não correram nenhum risco, Sr.
Deputado, porque o protocolo continuou sendo seguido à risca, e nenhum paciente teve
nenhum prejuízo, e essa modificação do TSL ela é absolutamente normal dentro de um
projeto de pesquisa.
O SR. – Por que seis meses para a aprovação?
O SR. PAULO ROFF – Se tem diversos trâmites e teve o final do ano onde as
reuniões do CEP podem ser reduzidas, etecetera, existem uma série de razões, mas
como eu disse, se o senhor olhar as modificações feitas.
O SR. – Mas, é um tema nacional e que mexeu com todo mundo, não só no
Brasil. E ficar seis meses para uma aprovação do CEP?
O SR. PAULO ROFF – Mas, essa aprovação é irrelevante.
O SR. – São vidas humanas e recursos públicos.
O SR. PAULO ROFF – Eu não discordo que é o recurso público e vidas
humanas Sr. Deputado, mas, essa TSLE, esse tempo de aprovação absolutamente não
teve impacto na pesquisa ou nos pacientes, ele não tinha nenhum efeito com o eventual
resultado e nem no eventual tratamento dos pacientes, porque o protocolo continua
sendo conduzido da maneira como estava escrito o protocolo que é o texto básico a ser
seguido.
O SR. – Mas, ele estava errado desde outubro e após a aprovação é que se fez a
correção.
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O SR. PAULO ROFF – Veja, houve um erro clerical e quando ele foi
encaminhado.
O SR. – Em outubro?
O SR. PAULO ROFF – Certo. Mas ele não é implantado. E esse erro clerical
tinha zero de impacto até a aprovação em março. E, quando ele foi aprovado e que ele
retorna para que seja colocado, foi detectado esse erro em um período curto de tempo e
feita a correção necessária. E os documentos estão aqui com o Presidente.
O SR. – O senhor tem a versão quatro, mas é a um, dois, três e quatro, uma
substitui a outra a vai aprovando, desculpa não é do meu conhecimento, ou é aprovado
simultaneamente todos?
O SR. PAULO ROFF – Não. Bom, existem várias maneiras.
O SR. – Só foi enviada a versão quatro, a um, dois e três eu não possuo e eu fiz
a solicitação.
O SR. PAULO ROFF – Vamos providenciar imediatamente, isso é muito
importante. Mas, esclarecendo, elas vão sendo modificadas, e não é incomum,
infelizmente isso acontece, que mesmo às vezes os pacientes já fora do estudo, que
tenham que ser reconsentidos, isso é uma prática comum e é algo bastante usual na
pesquisa.
O SR. – Quantos profissionais estavam envolvidos na pesquisa, no total?
O SR. PAULO ROFF – Olha, se falarmos em profissionais médicos...
O SR. – ... Não, geral, enfermeiros, médicos, farmacêuticos.
O SR. PAULO ROFF – Mais de 40 pessoas.

28

O SR. – Apontador, mais de 40? O senhor tem ciência de que a falta de
planejamento após o seu anúncio que foi de sua excelência no dia 31, ainda foi
solicitado em março, e setembro de 2017, e mais fosfoetanolamina, sendo que em
março, dia 31, o senhor veio a público, e, no mesmo dia, se não me falha a memória,
solicitado mais cápsulas, e em setembro outro montante, que seja significativo e que
ocorreu isso, o material vencido, com 40 membros, ninguém teve a capacidade de fazer
um planejamento para não se gastar recursos do estado?
O SR. PAULO ROFF – Não. Houve o planejamento e o pedido aconteceu,
porque ao contrário do que estamos discutindo, o estudo não foi encerrado, e ele deixou
de incluir novos pacientes. O estudo continuando, precisávamos ter a fosfoetanolamina.
O SR. – Tínhamos dois pacientes, e foram expedidas quase 70 mil cápsulas. O
senhor tem ciência disso? Era o principal investigador.
O SR. PAULO ROFF – Existe uma quantia mínima de material que precisa ser
colocado para ser feito, tanto na PDT, quanto na Furp, e não é possível pedir a Furp, um
número pequeno de cápsulas, a máquina por ser alto volume e precisão requer um
mínimo de compostos colocados dentro. E agora eu gostaria de apontar e isso é
importante, que temos uma indicação vencida com seis meses apenas de produção,
porque a PDT não apresentou o que havia sido combinado e está em Ata de que ela
trabalharia em um mecanismo de se fazer a detecção e ampliação da estabilidade do
produto.
O SR. – O senhor tinha a fosfoetanolamina e com sobra evidente isso, e está
aqui para todos verem, eu não sei o que vai se fazer com esse material, e o senhor vem e
suspende sem benefícios clínicos significativos e pesquisa com fosfoetanolamina, é
suspensa e por que não continuar com o procedimento com os pacientes, e, atribuir a
fosfoetanolamina aos dez grupos que estavam sendo investigados?
O SR. PAULO ROFF – Nós tínhamos 73 pacientes e apenas uma resposta e eu
acho que o que é importante colocar os 14 como grupo mínimo de uma corte que vale
quando se está investigando um grupo só. E não há como você não olhar o todo, e é
como dizer que se vai olhar a árvore e não vai olhar o bosque e olhamos para o grupo do
colorretal, o grupo de melanoma e o próximo grupo. E tivemos o cuidado de não fechar
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o estudo esperando que os pacientes tivessem um acompanhamento e que fizessem
novas verificações.
E então, neste momento seria antiético com 72 pacientes não tendo o benefício e
apenas um tendo, continuar distribuindo um medicamento ao paciente, principalmente
porque vários desses grupos tinham opções terapêuticas adicionais, ou seja, esses
pacientes não deixaram de ser tratados. Eles foram tratados com o tratamento usual para
aquele grupo de tumores, então, seria, o senhor me desculpe, mas isso está estabelecido
em regras internacionais de pesquisas, que, se os investigadores perdem a equipoise
clínica.
O SR. – Mas, qual é a confiabilidade do senhor em apenas uma corte e ir
deixando nove para trás? O senhor vir com essa afirmação.
O SR. PAULO ROFF – A minha confiabilidade é que além desta corte
tínhamos 72 pacientes em benefício e apenas um com benefício. E se perde a equipoise
clínica neste caso. E se vira o ônus da prova, e é necessário que se mostrem benefícios
em algum grupo para que se possa voltar a explorar em outros pacientes. Em termos
usuais e de novo eu entendo o desespero de pacientes e familiares que querem uma
opção a qualquer custo, mas a ciência tem que pensar no desenvolvimento do produto e
pensar com frieza no sentido, sem perder o carinho pelo paciente a humanização que é
um ponto forte nosso, mas, que tem que se pensar com frieza qual é a melhor conduta
naquele momento e mais adequada.
E, continuarmos incluindo pacientes e depois de termos 72 resultados negativos,
não seria adequado. Aliás...
O SR. – ... Eu discordo, porque não se teria a confiabilidade os testes que o
senhor estava fazendo. Apenas uma corte com 21 pacientes em estado terminal.
O SR. PAULO ROFF – Eu acho que é uma opinião sua, mas eu acredito e digo
mais, eu posso estar enganado, mas, aqui tem algumas pessoas e eu acredito que as
pessoas da Comissão quando discutimos e suspendemos inclusive aos nossos pacientes,
não discutiu, e, o que fizemos naquele momento foi darmos a nossa conversa foi no
sentido de nós explorarmos se haveria algum ponto onde haveria a pena reabrir e aí é
que veio o meu memorando e pedindo ao professor Gilberto então, e que esclarecesse
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que tipo de emenda ele gostaria de fazer porque estávamos dispostos a reexplorar o
grupo com o melanoma apenas.
E onde tinha um paciente beneficiado. E continuar com pacientes nos outros
grupos a meu ver era antiético.
O SR. – Eu vou pôr uma fala do senhor, faça o favor, é o item dez, da fala do...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Só um
momento, nobre deputado. Eu queria somente comunicar aos senhores e a essa Mesa, e
ao público que esse evento está direto na TV Alesp, na internet.
***
- É apresentado o vídeo.
***
O SR. – Como é que o senhor fala em antiético se pacientes com câncer
avançado, todos foram com câncer avançado e vão ao óbito. E isso é óbvio que o senhor
está afirmando aqui, e parte da história natural da doença. E então eu não vejo como
antiético. Seria uma chance para eles estarem tomando a fosfoetanolamina e que o
senhor já tornou público no dia em que eu estive com o Massafera no Icesp, e, dizendo
da morte de X pacientes e a folha de São Paulo estava lá.
Então, praticamente morreram quase todos, o senhor poderia ter testado, não tem
nada de antiético em o senhor ter feito os testes com validade e que foi para isso que o
governo do Estado disponibilizou recursos.
O SR. PAULO ROFF – Deputado, o fato de o produto, e digo mais, eu acho
que se houve uma atenção ao que eu disse, é que eu estava defendendo naquele
momento porque um jornalista havia insinuado que se haviam morrido pacientes na
primeira etapa teria sido culpa do produto que estava sendo investigado. E eu disse que
“não, o senhor não pode tomar essa”...
O SR. – ... O senhor já havia testado ela, não tinha toxidade?
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O SR. PAULO ROFF – Na primeira etapa. Exato, foi aí que aconteceu. Então,
veja, o cientista tem de ter a mente aberta e aceitar diversos fatores e não partir de uma
decisão ou uma conclusão pré tomada. E então temos sempre esse cuidado, e, agora,
esses pacientes ainda que a morte passa parte e infelizmente faz parte da vida de todos
nós, essa é uma realidade que vem para todos, muitos desses pacientes ainda tinham
opções terapêuticas que poderiam ser oferecidas. Naquele momento com 72 resultados
negativos, deixou de ser ético incluir mais pacientes.
E eu continuo achando neste momento.
O SR. – O que o senhor disse? Perdão? Continua achando o senhor falou?
O SR. PAULO ROFF – É. Eu continuo achando antiético, eu acho que é, e
acredito que as instâncias que estão acostumadas a fazer esse tipo de discussão
concordam que neste momento é melhor parar a inclusão de novos pacientes, e estudar
o que aconteceu e fazer reparos adequados no plano de pesquisas se houver o interesse
em se continuar naquele momento insistindo em algo que não estava dando retorno aos
pacientes.
O SR. – Mas, com que confiabilidade, só uma corte foi preenchida, como é que
o senhor fala se continuar com a afirmação, se só uma corte foi preenchida, eu retorno a
repetir.
O SR. PAULO ROFF – Deputado, eu poderia voltar a pergunta e dizer em que
corte houve o benefício estabelecido claro do produto. E então o ônus da prova e é por
isso que os estudos são feitos e com muito cuidado, o ônus da prova não recai só sobre o
provar que não funciona. Eu tenho que provar que funciona. E naquele momento se
tornou a balança da equipoise entre o risco de se tomar um produto que ainda é
experimental e passar a próxima linha de tratamento usual e que tendeu a favor da
próxima linha do tratamento usual.
E não havia como eu privar um paciente e o grupo que o senhor gostou de
mencionar, por exemplo, o do colorretal, para muitos desses pacientes, para pelo menos
40% deles ainda havia a opção do anticorpo Anti-GFR que é disponível no Icesp. Como
é que eu vou privá-los disso? Não é o caso porque não era esse o grupo, mas, como é
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que eu privaria eles disso, se não se tinha uma evidência forte de atividade naquele
momento.
E eu acho que a decisão, o senhor não gosta de acho, mas a decisão tomada de
suspender a inclusão foi correta.
O SR. – Não sou eu que gosto ou não gosto, na área científica eu ouço falar que
acho está fora do vocabulário e então dando continuidade, quem seria o responsável
pelo pedido das substâncias que estão vencidas no Icesp com o dinheiro do público,
qual é o nome da pessoa?
O SR. PAULO ROFF – Sabíamos, e preciso ver quem faz... Nós temos todos
os protocolos, vou deixar então com o Presidente os requerimentos, que foram
devidamente assinados. Mas, há uma explicação lógica, e na reunião inicial com a PDT
e com a Furp nos foi garantido que seria temporário a ideia da estabilidade por seis
meses, e, que este produto teria uma validação mais longa e uma vez que os testes de
estabilidade fossem estabelecidos pela PDT, e isso nunca aconteceu. A PDT não
consegue expandir, e até aquela época estávamos sobre a impressão da nossa reunião
que está em Ata, e de que a PDT faria uma extensão da estabilidade desse produto, é
muito raro se ter um produto hoje farmacêutico que tenha seis meses de validade da data
de produção.
É um tempo muito curto e provavelmente a estabilidade deve ser mais longa do
que isso e tínhamos uma esperança muito grande e uma expectativa de que ela
conseguisse fazer a extensão da validade desse produto.
O SR. – Ok.
O SR. PAULO ROFF – Agora, os pedidos mais recentes, Excelência, eu acho
importante mencionar que foram feitos porque começamos a ver que haveria justamente
isso que aconteceu e esse produto que tínhamos estocado chegando próximo ao tempo
de vencimento e a PDT não estava estendendo o tempo de validade do produto e
tínhamos a obrigação com o paciente. E então viemos pedindo insistentemente por mais
produtos realmente por conta de querermos cumprir com a nossa tarefa que é terminar o
tratamento desses dois pacientes e fazer a avaliação final do estudo se for o caso.
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O SR. – Dando continuidade, Sr. Presidente, houve mobilização da parte do
senhor junto as entidades de classe para descaracterizar a legitimidade dessa CPI, pois o
professor Hideo, presidente de um dos órgãos de ciência que assinou o manifesto, e que
foram três professores e não sabia o que estava fazendo aqui, parecia um peixe fora da
água e no final reconheceu completamente o inverso do que ele havia assinado e
reconheceu a legitimidade dessa instituição e dessa CPI.
Houve alguma mobilização da parte de Vossa Senhoria?
O SR. PAULO ROFF – E eu não faço nem parte da SBPC nobre deputado.
O SR. – Ok, muito obrigado.
O SR. PAULO ROFF – Mas, eu acho que...
O SR. – ... Deixa o acho depois, para ganharmos tempo se o senhor puder.
Como funcionário público, o que não é demérito para ninguém, e, inclusive o meu pai
se aposentou como funcionário público, e estudou os três filhos. Teria que respeitar os
seus superiores no caso específico da pesquisa, e o senhor é funcionário e é pago pelo
dinheiro que nós recolhemos de impostos ao governo do Estado.
O senhor teria que ter ouvido o idealizador da pesquisa e que é o professor
Gilberto e o financiador que é o governador do Estado. O senhor teve a anuência dos
dois para ir a público se manifestar com relação aos testes?
O SR. PAULO ROFF – Quando foi feito o contrato entre a Secretaria de
Estado e o Icesp, e o professor Gilberto, e ele nos apresentou um contrato com cláusulas
de confidencialidade. E uma delas previa que eu não poderia apresentar os resultados
sem passar por eles, e modificamos com a anuência dele e do secretário porque
justamente por ser um funcionário público e estar fazendo um estudo com recursos
públicos, eu acho que inadmissível se o senhor não quiser que eu use acho, que se
esconda o resultado.
Então, foi apresentado o resultado com total transparência e no momento o
resultado se tornou disponível e isso está em contratos que seriam feitos desta maneira,
porque eu exigi que estivesse no contrato total liberdade de apresentação do resultado
do Icesp, porque a população merece ter esse resultado em tempo real.
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O SR. – Ok. E pelo seu conhecimento, competência e seu currículo, porque eu o
li, experiência em publicações científicas que o senhor sabe que tem uma nota prévia e a
imprensa deve apenas fornecer informações e sem oferecer detalhes que permitam a
dupla interpretação. Porque o senhor fez muitas opiniões, tipo, “infelizmente essa
substância não é tão milagrosa”, depois eu quero, se o senhor quiser anotar, me explique
cientificamente o que é milagrosa.
“Não mostra sinal de eficácia”, e, sendo que o senhor disse que ainda está em
estudo, e, “os resultados ficaram muito acima do que esperávamos”, “não há como
recomendar fosfoetanolamina para tratamento de câncer pelos dados que dispomos”.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só para corrigir,
os resultados ficaram muito aquém do esperado.
O SR. – Ok.
O SR. – Ok. Pergunto, qual é o seu interesse real nesta pesquisa, porque o
senhor fez muita opinião sendo que vemos muito cientistas, eu passei a ler muito e eles
simplesmente dariam o resultado do teste e o senhor fez muitas colocações que na
minha concepção são impróprias para aquilo que se deveria simplesmente ir a público e
responder pontualmente.
O SR. PAULO ROFF – Vamos por partes. O que seria uma droga milagrosa?
Existe um câncer de pulmão, de 1% mais ou menos desses adenocarcinomas que tem
uma mutação chamada de Alque, e que se criou uma medicação que bloqueia ela, a
mutação do câncer de pulmão.
O SR. – Essa droga o governo paga ou o paciente tem de comprar?
O SR. PAULO ROFF – O SUS incluiu em Brasília agora, recentemente na
mais nova ampliação da medicação foi incluída.
O SR. – Qual é o custo dela, para mim doutor, por favor?
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O SR. PAULO ROFF – Isso eu não saberia lhe dizer. Mas, o que eu queria
colocar é o seguinte, que essa droga, essa medicação quando foi testada em fase um,
apresentou um resultado tão surpreendente na fase um, que ela foi aprovada baseada na
fase um. E antes da fase dois ou fase três. E existe uma outra medicação que é o
imatinib que foi investigado já lá em 2001, contra o tumor do estômago gastrointestinal,
e que também no seu primeiro estudo foi um resultado tão espetacular que com os
primeiros pacientes tratados imediatamente foi incluída como sendo uma medicação
disponível.
Veja, eu acho que é complicado se misturar uma expressão religiosa como
milagre dentro da medicina.
O SR. – Mas, foi o senhor quem disse isso.
O SR. PAULO ROFF – Eu sei.
O SR. – Depois ponha a fita para mim, fazendo o favor. Eu acho que ele não se
recorda.
O SR. PAULO ROFF – Eu me recordo bem, se o senhor me permitir...
O SR. – ... Então não precisa passar.
O SR. PAULO ROFF – Mas, existem algumas medicações que são realmente
diferentes e que tem essa outra taxa de resposta, não vimos aqui. Agora, eu queria
mencionar, eu tive o cuidado, porque eu vou concordar com uma coisa, Sr. Deputado,
eu não gostaria de ter usado essa expressão, ela foi deturbada da maneira que foi
apresentada, porque o senhor sabe, e os senhores tem uma experiência enorme com
imprensa e etecetera, e é uma pergunta em cima da outra, às vezes pode sair uma
expressão que não é a que gostaria de ter feito.
Mas, não me arrependo. E eu ia mencionar uma coisa, o senhor conhece o Dr.
Marcos Almeida, ele que é um dos detentores da patente da fosfoetanolamina. E eu
trouxe aqui uma transcrição da entrevista dele em uma audiência do Senado em que ele
fala a mesma coisa. Se o senhor permitir eu lhe entrego, em que um dos detentores da
patente falou, “o remédio não é tão milagroso assim”, não fui eu quem falou.
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O SR. – Doutor...
O SR. PAULO ROFF – ... Dr. Marcos Almeida. E isso...
O SR. – ... Que fez a fosfo nos Estados Unidos?
O SR. PAULO ROFF – Não saberia lhe dizer.
O SR. – É o próprio?
O SR. PAULO ROFF – É. Veja, então...
O SR. – ... Não quero não, eu dispenso.
O SR. PAULO ROFF – Mas, o que eu queria dizer ao Sr. Deputado, é que isso
não é desairoso a medicação. Nós temos uma série de medicações que são utilizadas no
tratamento de câncer que não são milagrosas. O fato é que nós não vimos nesta dose
nenhuma desposta que gerasse esse nível de empolgação pelo produto como se fosse um
produto entre aspas, usando uma expressão que não é boa, “milagrosa”.
Mas, isso não desabona o produto, temos vários produtos que são utilizados e
que beneficiam a população e que não são milagrosos, isso não é nenhum demérito de
não ser o caso.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só para ficar
registrado, o relator, o Dr. Paulo, é que o que foi feito nos Estados Unidos foi uma
mistura e um suplemento de vitamina onde se misturou fósforo com amino, e, com
algas e vendeu como suplemento. Não foi feita a síntese, e o que é a síntese? É um
efeito químico, um tratamento térmico e químico, onde consegue se produzir a
fosfoetanolamina sintética, e fora do corpo, e ele admite.
É um elemento que temos usado, que o professor Gilberto usou para explicar
isso, é o seguinte carvão é carbono puro e submetido a algum tipo de temperatura na
madeira ou seja o que for, e vira carvão, e ele é plano, lamelar, preto e sujo. E queima. E
diamante também é carbono puro. Porque lá no centro da terra foi submetido a uma
elevada pressão e temperatura e temos o diamante branco e duro, e até com valor.
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Então é exatamente isso, uma coisa é diamante, e outra é carvão. Então, quando
falamos desse senhor que foi para os Estados Unidos para produzir anfetamina, que é
um suplemento alimentar, um carvão que está comparando com diamante. E não estou
me referindo a aspectos médicos e nem nada, só estou dizendo que quimicamente não é
a mesma coisa.
O SR. – Posso dar continuidade, Sr. Presidente? Estou terminando, no
Medscape, no dia 31 de março de 2017, diz “de acordo com o Dr. Roff, todo o
protocolo utilizado será cuidadosamente realizado antes que os testes tenham
continuidade, e a cautela se justifica”, pergunta-se, na sua reavaliação do protocolo
utilizado não foi encontrado nenhum risco haja visto que devido a apuração desta
legítima CPI, a frase, “testes prévios em que a substância fracassou foram criticados
pelos seguidores químicos de São Carlos, mas, desta vez representantes de quia rixe professor Gilberto - e acompanharam toda a pesquisa do Icesp, e tendo acesso a todos
os resultados para evitar alegações anteriores de fraude, uso de substância falsificada e
má fé”. O senhor reconhece a autoria desta frase?
O SR. PAULO ROFF – Olha, eu não lembro exatamente, faz bastante tempo
isso, eu não guardo, mas não é uma frase...
O SR. – ... Não seria usual, se tratando de colegas que trabalham investigando
auditores junto com o senhor, na minha concepção.
O SR. PAULO ROFF – Mas, eu estou dizendo justamente que a presença deles
seria uma garantia de que não haveria essa suspensão.
O SR. – Fraude, má fé e falsificação.
O SR. PAULO ROFF – Eles evitariam com a sua presença alegações em que
isso tivesse acontecido, eu acho que isso é um elogio.
O SR. – Alguém cometeu fraude ou usou de má fé?
O SR. PAULO ROFF – Não.
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O SR. – Não? Ok.
O SR. PAULO ROFF – Não acredito.
O SR. – Quem elaborou essa nota técnica que foi dada a toda a imprensa
nacional? O senhor é quem fez essa nota?
O SR. PAULO ROFF – Posso ver? Isso foi feito pela Secretaria do Estado da
Saúde.
O SR. – Na anuência do senhor?
O SR. PAULO ROFF – Como o senhor disse, eu sou um funcionário público, o
secretário raramente pede anuência de alguém que está abaixo para fazer essa decisão.
O SR. – Então não teve anuência do senhor...
O SR. PAULO ROFF – ... Nessa nota eu não me recordo de ter dado anuência.
O SR. – Não se recorda?
O SR. PAULO ROFF – Não.
O SR. – Ok.
O SR. PAULO ROFF – Nós fizemos uma nota e foi distribuída, e, eu acredito
que está com o senhor também.
O SR. – Essa nota não foi usada então de má fé, porque ela diz o seguinte, “sem
benefício clínico e significativo, pesquisa com fosfoetanolamina é suspensa”, esse é o
título.
O SR. PAULO ROFF – Bom, mas veja...
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O SR. – ... Então isso cabe ao secretário? Então teremos que convocá-lo, pelo
que o senhor está falando, só para tirar a limpo isso aqui, para ter a certeza.
O SR. PAULO ROFF – Eu repito mais uma vez, nós suspendemos a inclusão
de novos pacientes, e a pesquisa está aberta até hoje.
O SR. – Aqui não, aqui diz que foi suspensa. O senhor deu uma nota errada para
o Brasil inteiro, para o mundo, é complicado.
O SR. PAULO ROFF – Que nota, Sr. Secretário?
O SR. – A Secretaria da Saúde.
O SR. – A Secretaria da Saúde, desculpe. Na hora oportuna vamos saber quem
foi que produziu essa nota. Qual o motivo de se concentrar os estudos somente no Icesp,
sendo que se temos a confirmação de mais três hospitais apresentados no protocolo de
estudos ao Conep?
O SR. PAULO ROFF – Nós tínhamos originalmente planejado que o estudo
seria feito pelo Icesp, AC Camargo, Barretos e Jaú. Ele chegou a ser aprovado pelo
Comitê de Ética de Jaú, e, colocado na plataforma Brasil, e, foi discutido em Barretos,
e, a AC Camargo estava em fase de adiantada de aprovação no seu Ceps e o secretário
Maurício Pinterich, que o é o secretário do governador nos comunicou que o professor
Gilberto pedia que no início não fosse incluído nenhum outro centro, foi um pedido do
professor Gilberto.
O SR. – Ok. E desde que ano o senhor conhece ou já ouviu falar de
fosfoetanolamina?
O SR. PAULO ROFF – Deputado eu acredito que faz uns dez anos que eu ouvi
falar na fosfoetanolamina mais ou menos.
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O SR. – Ok, só isso, muito obrigado. Obrigado pela atenção do senhor hoje
conosco.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bom, eu só
queria fazer uma colocação ao senhor, dúvidas que pairam. Nós temos a notícia pelos
meios de comunicação que nos próximos 20 anos, 30% da população mundial de
alguma forma terá algum tipo de câncer, sabemos que existem aí mais de 100 tipos de
tumores e variedades do câncer, e estudos divulgados falam que a causa principal do
câncer uma delas é a exposição à radiação, raios solares, raio-x e todo o tipo de radiação
que ficamos expostos.
Outra coisa é a questão dos agrotóxicos que são utilizados hoje na agricultura
com muita intensidade e que vão deixando resíduos na carne, no leite, na nossa
alimentação. Até a nossa alimentação moderna é questionada sobre isso. E, também a
nossa vida moderna, o estresse que levamos e que ficamos submetidos. Então são
variedades muito grandes que provocam, e, nós temos conhecimento da evolução da
medicina através dos tratamentos, cirurgias, radioterapias, quimioterapias, e, agora
modernamente se fala na imunologia.
Nós temos informações exatamente de que esse produto e a fosfoetanolamina
que o organismo produz, afeta o nosso metabolismo basal e ativa o sistema
imunológica, e então quando se contrai uma doença, essa doença ela é combatida pelo
nosso sistema imunológico, e, a nossa alimentação, a nossa vida moderna, enfraquece o
sistema imunológico. E a informação que se tem é que a fosfoetanolamina de alguma
forma em algumas pessoas, não em todos, que se fala de 20% a 30% tem resposta e até
então a célula sadia e reforçada ela de uma certa maneira combate as que estão doentes.
Então, temos essa crença de que existe a possibilidade de que 20% a 30% das
pessoas através desse sistema imunológico tenham acesso ao recurso. E hoje o sistema
SUS já está totalmente sobrecarregado com a medicina moderna, e, nos últimos 20 anos
evoluiu em uma média de 5% a 10% ao ano, e, a renda do nosso povo cresceu em 2%.
E então cada vez mais aumenta a diferença entre os custos e a renda média do
povo, e, a sociedade não consegue mais arcar com esses custos, não só no sistema SUS,
como o próprio sistema de saúde também está entrando nisso. Então, quando vem essa
notícia de que no futuro 20% a 30% da população vai contrair o câncer, e de que de
alguma forma a imunologia é o futuro do tratamento, todo o tipo de tratamento
alternativo até milagres nós vamos lutar para que sejam...
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Só mais uma coisa, quando tomamos conhecimento das suas declarações do ano
passado, levamos até o assunto ao governador, e, ele contestou o seguinte, “eu confio
neles”, no que estão fazendo e dos 74 que foram submetidos ao teste, me parece que 58
já faleceram. E então não há demonstração de eficácia, esse número é correto?
O SR. PAULO ROFF – É, o senhor me permite expandir um pouquinho isso?
Porque eu acho que é muito válido, o que o senhor colocou, veja, a preocupação existe,
e eu me dedico a cadeira de oncologia desde 2007, como o senhor colocou e ajudei a
construir o Icesp desde 2008, e temos orgulho em hoje termos 50 mil pacientes sendo
tratados totalmente pelo sistema SUS. O nosso interesse, e eu acho que falo no meu
nome e desculpe o acho, mas, em meu nome e dos meus colegas em descobrir se esse
produto pode ajudar ou não os nossos pacientes.
Mas, de uma maneira científica, e, infelizmente a ciência ela nem sempre atende
à demanda do que seria mais desejável por nós, ela tem as suas regras, e, dentro deste
interesse e pedindo a devida vênia aos senhores deputados, eu queria fazer uma sugestão
a Sua Excelência o relator e ao Sr. Presidente, claramente precisamos de um mecanismo
melhor para o desenvolvimento de pesquisa e de produtos que não tenham o amparo de
grandes indústrias farmacêuticas.
O SR. – É esse o caso, Dr. Paulo.
O SR. PAULO ROFF – Exato.
O SR. – Tudo que o senhor falou aqui a indústria farmacêutica está por trás. É
milagroso, mas, tem de se pagar. E o senhor há de convir comigo, porque participou de
reuniões, a única exigência do professor Gilberto era que fosse dado a patente e doado
ao governo do Estado, e, ao governo federal desde que distribuísse gratuitamente a
população.
O SR. PAULO ROFF – Mas, então, Sr. Deputado, sua Excelência poderia
considerar, e novamente, eu peço vênia e desculpa se eu estiver sendo um pouco ousado
nisso, mas, essa CPI pode tirar dela algo até maior e que transcende a própria
fosfoetanolamina. As dificuldades em se fazer pesquisa hoje passam por uma série de
requerimentos e inclusive financeiros como foi mencionado e tínhamos que pagar a
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vinda do paciente, um acompanhante e uma alimentação, mas, dois terços do que se foi
gasto praticamente foi gasto nisso.
E passa pela obrigatoriedade de não se cobrar os turnos, mas a tomografia de
outra fonte, embora o exame fosse ser feito de qualquer maneira, etecetera. E então, essa
casa como representante do anseio da população de se fazer mais ciência e de se fazer
tratamentos que sejam mais baratos, econômicos e desenvolvidos dentro do sistema
SUS, inclusive, poderia propor talvez uma flexibilização da regra de pesquisa dentro de
instituições públicos e não estou propondo isso para instituições privadas.
Dentro das instituições do SUS, e, onde os exames possam ser cobertos pelo
SUS e onde o tratamento usual não tinha de ser bancado pelo protocolo como é feito
hoje. E, também, senhores deputados, os Estados Unidos tiveram uma experiência em
que o Sitep seria o equivalente ao CNPq, mais ou menos brasileiro, é um órgão que faz
o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de câncer e financiado pelo
governo americano.
E o governo do Estado de São Paulo poderia dedicar uma pequena fração do
orçamento da saúde direcionado a investigação de produtos, tecnologias ou terapêuticas,
e que não tem interesse comercial da indústria, porque, Sr. Deputado, eu assinei e quem
tiver curiosidade pode abrir no pubMed, ou na internet, eu assinei uma carta aberta que
foi publicada, reclamando dos preços dos remédios.
O Dr. Rafael mencionou isso, é inaceitável que um paciente precise pagar 600
mil reais por um tratamento, fica muito difícil, mas poderíamos como um Estado rico
como é São Paulo dentro da realidade e partindo do grande interesse humanístico dessa
Assembleia Legislativa propor a existência de um fundo controlado pela Fapesp e
etecetera, que tivesse como algo não o desenvolvimento de produtos gerados pela
indústria farmacêutica, mas, produtos oriundos da fauna, flora indígena do nosso Estado
e que tenham atividade promissora, não só contra o câncer, como de outras patologias
com a compensação, sendo que o SUS seria muito menos onerado por isso no futuro,
porque realmente, e talvez os senhores deputados não estejam cientes de todas as regras
que a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde traz a pesquisa.
Mas, fazer pesquisa se tornou tão caro que hoje o investigador é quase que um
refém da indústria farmacêutica e no sentido de que são muitas poucas as situações em
que ele consegue fazer um estudo clínico sem um financiamento externo. E esse estudo
da fosfoetanolamina para nós foi uma quebra de paradigma. E independentemente do
resultado, e podemos discutir o que aprendemos em relação a absorção no intestino e
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que pode ser discutida, o que aprendemos quando fizemos a farmacocinética, e que
fizemos do produto e existe muito o que pode ser aprendido e isso pode ser replicado.
E, se tivermos um mecanismo no Estado de São Paulo que ajude o
financiamento dessas pesquisas que a indústria não tem interesse.
O SR. – Sr. Presidente, seria uma rubrica especial para pesquisas, dentro de um
orçamento, e até aproveitando até o deputado Arnaldo Faria de Sá, que está aqui e que
teria uma rubrica ao orçamento da União para pesquisas, uma rubrica especial do Estado
no orçamento e para pesquisas.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu só queria
esclarecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores, de que o Estado de São Paulo é
o único Estado desse país que tem uma verba destinada especificamente a pesquisa, a
Fapesp, Fundação de Amparo as Pesquisas, desfruta de 1% do orçamento do Estado,
orçamento líquido, uma coisa de 200 bilhões, e, que 50 milhões vão aos municípios. E,
o número base líquido é de 150 bilhões por ano do orçamento do Estado. 1% disso dá
um bilhão e 500 milhões de reais por ano para a Fapesp, a Fundação de Amparo à
Pesquisa, e realizar as pesquisas.
O SR. – A Fapesp normalmente não aceita o custo clínico, e então ela faz o
patrocínio de outros tipos de pesquisa, de biomarcadores e etecetera, mas, o custo
clínico da pesquisa, que é alto, esse a Fapesp por norma não paga.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Perfeito, então o
nosso trabalho talvez fosse no sentido de que a Fapesp sem onerar mais o Estado,
porque nós conseguimos uma destinação de uma parte desses recursos a pesquisa
clínica, etecetera, porque sem querer questionar, mas todo esse dinheiro é direcionado a
pesquisa científica, e, através das nossas três universidades, a USP, Unesp e Unicamp, e
outros institutos de pesquisa, que é o Instituto Agronômico de Campinas e o Geológico,
todos eles desfrutam de verbas limitadas.
Então, a sua sugestão para nós é boa, até como conclusão poderíamos apresentar
um pedido de que a verba da Fapesp fosse também direcionada a pesquisa clínica,
porque o Brasil tem muito poucos medicamentos fármacos credenciados pela Anvisa
com pesquisa pública, todos os laboratórios particulares sabemos que se leva de oito a
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dez anos para certificar e aprovar um material, então, quando se transforma esse produto
em um medicamento ele tem um elevado custo, onde é onerada a pesquisa passada e
daquelas que não deram certo também.
Então, a sua sugestão é boa.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não.
O SR. – Antes de o senhor encerrar, que já está encerrando, eu gostaria de ter a
palavra.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pode falar.
O SR. – Eu gostaria Sr. Presidente, do convite ao senhor secretário do Estado,
porque muitas coisas que foram ditas hoje seria ponderado ele nos responder. Eu
gostaria que o senhor tomasse a providência de fazer o convite, e, dizer que
continuamos apurando com transparência, responsabilidade e imparcialidade.
Da minha parte eu quero agradecer ao Dr. Paulo que esteve aqui, e, que foi
muito esclarecedor a sua arguição na data de hoje e agradecer a presença do Arnaldo
Faria de Sá, que deixou Brasília para estar aqui conosco e o Rafael Silva, propositor
dessa importante CPI, do Ed Thomas, e, senhor que está conduzindo os trabalhos, muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bom, eu queria
somente concluir e então fica aqui a nossa solicitação, primeiro de que se dê
continuidade a pesquisa, fazer tudo o que for possível junto à Secretaria da Saúde, e ao
governo do estado, para que deem continuidade a essa pesquisa, e, também vamos
trabalhar para que o professor Salvador Claro seja liberado novamente da USP para a
saúde, para ficar à disposição e para acompanhar a produção da síntese da
fosfoetanolamina.
E também ainda, vai sair desta Comissão, queria aproveitar a presença do nosso
nobre deputado, Arnaldo Faria de Sá, de que se marcasse uma audiência nossa com o
ministro do Supremo Tribunal que é o Celso Mello, e que é o relator, da lei aprovada
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pela Presidente Dilma em 2015, onde se ratifica o que é previsto no art. 38 da Anvisa,
de que todo o produto em fase de aprovação e que já tenha passado pela primeira etapa,
que é a pesquisa animal e a segunda que é a pesquisa de efeito colateral, e, que ele
suprima essa liminar, e, casse ela, e que libere para nós.
Com a palavra, o nosso deputado.
O SR. – Estou à disposição, Sr. Presidente Massafera, para fazer a
intermediação dessa audiência extremamente importante, e envolvendo essa lei, e que
sem dúvida nenhuma é extremamente importante, e, logicamente que eu tenho uma
familiaridade com esse problema porque eu tenho câncer de próstata e vivo todo o meu
tratamento feito aqui em São Paulo, e, sem dúvida nenhuma eu acompanho o Estado
avançado do atendimento oncológico do nosso Estado.
Lamento que nem todos os estados possam ter esse mesmo atendimento e não só
na rede pública, como também na área filantrópica citada aqui pelo Dr. Paulo Barreto,
Jaú, Amaral de Carvalho e AC Camargo, e, vários hospitais que sem dúvida nenhuma
dão uma cobertura e uma atenção. Mas, infelizmente, no Brasil não temos esse mesmo
tratamento. E, chegamos ao cúmulo de alguns hospitais no entorno das clínicas, no
entorno do AC Camargo e de Barretos, de Jaú, as pessoas criarem pensões para
acomodar pacientes que vão buscar atendimentos.
Pacientes de outros estados, e, na verdade, até prejudicando a questão SUS no
Estado de São Paulo. Porque o per capita não fica com São Paulo, ele é atendido aqui
em São Paulo do Acre, e Rondônia, Roraima, e da Bahia, de Minas Gerais, de todos os
estados, e o per capita não vem para São Paulo. E, São Paulo a Câmara tem que arcar
com todas as dificuldades, não se precisa de nenhum estudo técnico para aprovar isso, é
só no entorno do Hospital das Clínicas e amanhã cedo e ver quantas ambulâncias de
vários outros estados e vários municípios estão trazendo pacientes para serem atendidos
aqui em São Paulo.
E, sem dúvida nenhuma, eu tive a oportunidade de ser atendido no Icesp, e, sei
da qualidade e da competência do Icesp nessa condição de tratamento oncológico, e,
reconhecido mundialmente. E sem dúvida nenhuma eu queria cumprimentar a
Assembleia Legislativa por essa discussão extremamente importante, e, particularmente
um abraço ao Dr. Paulo pelo trabalho maravilhoso que faz na área oncológica, parabéns
ao Dr. Paulo e a Assembleia Legislativa.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado.
E para encerrar hoje, eu quero comunicar a vocês as moções que essa Comissão recebeu
de apoio a esse trabalho e a continuidade das pesquisas, daquelas pessoas e cidades que
tem de alguma forma através de liminar conseguido a fosfoetanolamina sintética ou
conseguir em São Carlos no Instituto de Química, e, agora lá em Cravinhos. E,
recebemos da Câmara de Piraju, Angatuba, Tupã, Ipaussú, Santa Lúcia, São Manoel,
Presidente Prudente, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Porto
Ferreira, Tambaú, Brotas, enfim, várias cidades a mais ainda que notificaram, ou seja,
se reconhece o trabalho e se pede a sua continuidade.
Então, Dr. Paulo, agradecemos muita a sua presença e o senhor trouxe uma
colaboração inestimável para nós e a presença também do nosso amigo e o Dr. Fausto e
o nosso deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que somente vem a engrandecer, e vamos
estudar a sua sugestão no sentido que a própria Fapesp com esse dinheiro, 1% que tem
que é um bilhão e 500 milhões por ano, para pesquisa que seja direcionado pelo menos
uns 10% para esse tipo de pesquisa clínica e que vai enriquecer ainda mais o nosso
trabalho. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
***
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - FOSFOETANOLAMINA
20.03.2018
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Havendo número
regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não realizar
pesquisas para liberação da substância fosfoetanolamina sintética, produzia por
cientistas no campus da USP de São Carlos.
Registro a presença dos Srs. Deputados Ed Thomas, Márcio Camargo, Gileno
Gomes e Cássio Navarro. Quero justificar a ausência do nosso relator Ricardo
Madalena, que foi acometido com uma apendicite aguda e operado às pressas e está
internado. Mas ele promete que semana que vem estará aqui conosco. Está de molho.
Quase que ele teve apendicite supurada. Então ele vai se reestabelecer e estará aqui
conosco. Solicito ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. ED THOMAS - PPS - Peço a dispensa da leitura da Ata, porque é de
conhecimento dos deputados.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental.
Está aprovada a Ata. Hoje em nossa oitiva temos aqui o Requerimento 50, do deputado
Ricardo Madalena, que reitera solicitação ao Dr. Paulo Hoff para que o áudio em CD da
palestra proferida no 20º Congresso Nacional de Oncologia Clínica, pela professora
Milena Perez Mak, seja disponibilizado para esta Comissão. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que
forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Também solicito a inversão da pauta da convocação. Teríamos em primeiro lugar
o professor Gilberto, mas gostaria de ouvir primeiro a Dra. Cristiane Rose Jourdan
Gomes, médica e participante da equipe de auditores na pesquisa. Peço autorização da
Comissão. Autorização concedida. Então solicito a depoente, Dra. Cristiane Rose
Gomes, que tome assento à Mesa para iniciarmos a oitiva. Solicito à depoente que faça
a leitura do Termo de Compromisso.
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A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Eu, Cristiane Rose Jourdan
Gomes, infra-assinada no RG 5245891 Cremerj, exercendo o cargo de auditora no teste
da fosfoetanolamina. Fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha, e com fundamentos nos artigos 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com os parágrafos segundo do Art. 3 da Constituição do
Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de 2002. Declaro que fui
advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no Art. 4, inciso dois
da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Além
de médica, a Dra. Cristiane Rose Jourdan Gomes é advogada. Sua presença nos honra
muito. Dra. Cristiane, esta CPI foi instaurada por requerimento do deputado Rafael
Silva, que não está presente hoje, porque teve seus problemas, e nosso relator Ricardo
Madalena está com apêndice aguda e foi operado às pressas na sexta-feira e também não
pode vir. Mas estamos aqui e nossa atividade é verificar se o dinheiro público
empregado na pesquisa, contratada pela Secretaria da Saúde junto ao Icesp, foi
direcionado corretamente. E ao mesmo tempo sabermos se o projeto de pesquisa na
forma do protocolo aprovado, seguiu exatamente as linhas desse projeto.
E a senhora como auditoria participante na equipe externa, é uma presença muito
importante para que confirme em seu acompanhamento, quais os pontos que a senhora
apontaria como não conformidade que foram verificadas, e apontadas à equipe da
pesquisa, e anotados em ata. Seria mais importante a senhora ir esclarecendo para nós,
do que fazermos perguntas.
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Boa tarde a todos, obrigada
pela oportunidade. Parabenizo essa Casa pelos trabalhos realizados nessa CPI. Em
primeiro lugar deputado, gostaria de fazer algumas observações que vão clarificar
bastante o meu depoimento com relação às não conformidades dos testes da
fosfoetanolamina. A auditoria de testes clínicos é uma atividade regulamentada pela
Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica. Essa sociedade reconhece a auditoria
como requisito fundamental para o que entende de boas práticas clínicas.
A auditoria de testes clínicas objetivas, entre outras coisas, principalmente a
avaliação da conformidade de todo teste clínico com o que foi definido de forma
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científica no protocolo. E na verdade, ela estabelece um critério de confiabilidade, tanto
dos dados, como de seus resultados. Dito isso, é muito importante para entendermos que
as não conformidades, além das não conformidades propriamente ditas, que seriam
aquelas que não estão em conformidade com o protocolo, que é o principal objeto de
trabalho do auditor, temos falhas consideradas graves ali, que estabelecem uma
mudança substancial no protocolo em si. Eu diria que o protocolo em sua essência, foi
equivocado.
Primeiro, porque não teve a anuência do criador e detentor da patente da
substância que estava sendo testada. Segundo, porque ele tem um critério
completamente equivocado em termos de dose de administração da fosfoetanolamina,
ela preconiza o protocolo e a administração de uma grama e meia numa dose única, e
não uma dose fracionada. Ele não faz menção ao uso concomitante de ácidos graxos.
Então esses dois aspectos que são de uma gravidade que mexe na essência do protocolo
vão de encontro ao próprio mecanismo de ação da fosfoetanolamina, porque nós
sabemos que o estudo da farmacocinética que estava previsto no protocolo e não foi
realizado, seria essencial para que estabelecêssemos a dose máxima tolerada.
Mas de qualquer forma sabemos que há 20 anos se utiliza essa substância de uma
forma fracionada. Desde os estudos, que embora não estejam documentados, realizados
no Hospital Manuel Carvalho, foram feitos alguns estudos que preconizaram essa droga,
porque estava relacionada a concentração continua de ácido graxo no sangue. Sabemos
que o ácido graxo, pelo menos quem elaborou o protocolo deveria talvez ter buscado
mais fontes, porque existem muitos trabalhos científicos comprovando esse mecanismo
de ação, ainda que possamos querer aperfeiçoá-lo. Mas não está correto dizer que o
mecanismo de ação está longe de estar claro. De forma alguma.
Então temos um relacionamento importante do ácido graxo no metabolismo da
fosfoetanolamina, para que ela possa ter uma ação antitumoral. Vou relacionar algumas
não conformidades, mas fiz questão de ir pelas que considero mais graves e que mexem
na essência do protocolo, porque eu entendo deputado, que essa mudança, essa
deformidade poderia ser passiva de uma anulação. Porque vamos pensar num edital de
um concurso público, de uma licitação pública. Sabemos que se tivermos alguma
mudança substancial em sua essência, ele é passivo de anulação. A gente não pode
inferir resultados numa corte de 14 pacientes do câncer colo retal, tendo em vista que
esses pacientes não ingeriram a dose adequada para que pudéssemos fazer um teste
adequado. Esses pacientes não ingeriram ácido graxo.
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Eu gostaria de registrar aqui que todas as não conformidades foram
sistematicamente encaminhadas a quem de direito. Todos os relatórios sofreram crivo
do professor Gilberto, e foram encaminhados ao coordenador da pesquisa, ao secretário
da Saúde, e ao governador do Estado. Tudo isso em relação ao uso do ácido graxo, a
dosagem, nós sistemicamente solicitávamos. Nós tivemos quatro reuniões com o grupo
de coordenação, e isso está gravado. Está muito em evidência, a nossa insistência até
com relação aos ácidos graxos. Até como exemplo, na primeira reunião, ainda que não
tivesse nenhuma previsão para o protocolo, perguntei ao Dr. Paulo Hoff se teríamos
algum problema elaborando uma cartilha para que fosse distribuída aos pacientes.
Ele disse que não poderia ser feito nada, que qualquer alteração teria que ser
encaminhada ao Conep para que pudesse ser incorporada aos testes. Num segundo
momento na reunião, nós pedimos e insistimos na importância da ingestão de ácidos
graxos essenciais, se não pudéssemos fornecer um ômega 3, uma vitamina E, e ele disse
que não teria... Que qualquer suplemento que fosse produzido dependeria de verba
adicional e não seria o caso. E insistentemente pedimos a ele que pelo menos
fizéssemos um esclarecimento com relação a ingestão de alimentos que fossem ricos em
ácidos graxos. E o que acontece? Ele disse, “isso é perfeito, nós temos um setor de
nutrição que vai fazer a orientação devida com relação a ingestão de ácidos graxos
essenciais”, porque são aqueles que o organismo não produz.
Então passamos a verificar nos prontuários, nas atividades de auditoria, e para
nossa surpresa tivemos um relato, e isso aqui já foi relatado na Casa por nossa saudosa
Bernardete, que houve uma orientação pela nutrição e por uma doutora da pesquisa de
que deveria haver uma ingesta maior de gordura, como por exemplo pão com
margarina. Ou seja, houve uma confusão. Num hospital de excelência em oncologia, no
que se refere a gordura vegetal, chamada gordura trans, com ácido graxo essencial.
Gostaria de deixar isso registrado. Dito isso, considero as principais falhas do processo.
São falhas que a meu ver justificam a anulação desse processo, porque não teria
cabimento se fazer uma inferência de julgamento de resultados, com bases que não são
da essência do que deveria ser nesse tipo de pesquisa.
Outros tipos de não conformidades, o primeiro deles foi que nós não participamos
da primeira fase da pesquisa. Sabemos que as regras estabelecidas pelo Conep são muito
rígidas nesse sentido. Como a auditoria é até um procedimento importante para a
confiabilidade desses resultados, nós teríamos que participar também dessa primeira
fase. Não participamos. Outro fato importante...
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Desculpa
interromper. Gostaria que a senhora me esclarecesse o que é a primeira fase da pesquisa,
para ficar bem claro.
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - A primeira fase
basicamente objetivou avaliar as toxidades da substância. Temos até outros testes
prévios a esse, de que já testavam a falta de toxidade. O que acontece é que na primeira
fase, além de não termos participado, houve uma declaração equivocada por parte da
coordenação dos testes, de que a droga não seria tão milagrosa.
O SR. ED THOMAS - PPS - E qual a justificativa para não ter participado na
primeira fase, doutora?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Não há justificativa.
O SR. ED THOMAS - PPS - Não deram justificativa?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Olha, todas as
reivindicações e não conformidades que nós sistematicamente enviamos, formalizamos
e registramos, nenhuma delas foi atendida.
O SR. ED THOMAS - PPS - Nenhuma?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Nenhuma. Se alguma delas
foi prometida, só ficou na promessa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só para
esclarecer. Eu ouvi aqui, dentro dos depoimentos, a informação de que a primeira fase,
nesse caso de determinar o efeito colateral, a toxidade, foi dispensada pela experiência
dos últimos 20 anos. Se julgou desnecessária. Eu ouvi aqui depoimentos sobre. Queria
perguntar para a senhora, já que está depondo sob juramento, e todos que aqui vieram
depuseram sob juramento, fiquei com uma dúvida muito forte. A senhora disse que o
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protocolo de pesquisa aprovado no Conep foi feito sem anuência e conhecimento do
professor Gilberto. Você falou isso?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Sim, falei e confirmo. Não
existe. Nós solicitamos três ou quatro vezes o Termo de Anuência assinado pelo
professor Gilberto, e eles não entregaram, porque não existe. Não foi dada anuência ao
professor. Ele pode falar melhor do que eu, mas não foi dada anuência.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. E a
senhora como membro da comissão de auditoria, recebeu uma cópia do projeto de
pesquisa aprovado?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Não. A primeira vez que
tivemos ciência do protocolo houve um treinamento. Todo o trabalho era feito num
recinto com outros auditores, e destinado um espaço com dois computadores. Nós
tivemos um treinamento no sistema deles. E foi naquele primeiro dia que tivemos
acesso ao protocolo, sem poder fazer nenhum tipo de cópia dele. Tanto é que vim do
Rio de Janeiro, e perdi muito tempo naquele dia lendo o protocolo, porque precisava
primeiro ter ciência daquilo que eu iria avaliar, para depois começar os trabalhos. Foi
nesse momento que nos deparamos com a principal não conformidade, com a principal
falha do processo, que seria a ausência de condições essenciais para que o teste fosse
feito. Seria a dose fracionada e uso concomitante de ácido graxo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Apenas
para ficar registrado, para que nosso relator, quando retornar aos serviços, pesquise.
Porque todas essas audiências são gravadas, e gostaria de deixar claro aqui para que ele
pesquise quem foi que falou, sob juramento, o contrário do que a senhora está falando.
O SR. ED THOMAS - PPS - E foi falado aqui, presidente. Foi colocado que teria
sido dado essa anuência. E a doutora está dizendo que não teve.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. Ainda
está em nossa pauta ouvirmos o professor Gilberto ainda hoje.
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A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Uma não conformidade
que também considero muito importante, selecionei as principais aqui deputado, até
para que não sejamos repetitivos ou por outros auditores já terem falado. Mas uma não
conformidade que achei muito importante é quanto a discrepância existente entre o que
era afirmado pelo Dr. Paulo Hoff e equipe com relação as dificuldades de obtenção de
voluntários para o preenchimento das cortes. Em contraponto tínhamos inúmeros
pacientes que entravam em contato com o Instituto Viva Fosfo reclamando, pacientes
do próprio Icesp que teriam procurado a ouvidoria, mas tinham uma resposta de que as
cortes já estavam preenchidas.
Então o que fizemos? Nossa saudosa Bernardete falou, “vou fazer uma
experiência, vou ligar para a ouvidoria para saber se isso é verdade”. Ela ligou para a
ouvidoria, se identificou, e ouviu a mesma resposta, que as cortes já tinham sido
totalmente preenchidas. Enquanto isso sabemos que tivemos corte que não tiveram nem
dois pacientes. Eu achei essa discordância muito importante, porque acabamos não
tendo oportunidade de fazer um estudo mais próximo do que se pede na ciência.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A senhora tem
conhecimento de que no projeto de pesquisa aprovado, que foi utilizado, eram 21
pessoas por corte.
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - 210 no total, isso.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E que se
pesquisou no máximo 74 pessoas, e dessas me parece que tivemos uma das cortes com
14, outra 13, tudo com menos do que isso. De tal maneira, nós tivemos aqui o
depoimento do professor Sérgio Simon, presidente da Sociedade Nacional de Oncologia
Clínica, que falou que qualquer tipo de pesquisa com menos de sete, oito amostras, seria
inválida. E depois contamos também com a presença do Dr. Buzaid, que falou que
menos de 14 pessoas num corte já seria desprezível. Então estamos numa contradição
muito forte entre o que se fez, o que se falou e o que deveria ter sido feito. A senhora
concorda com isso?
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A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Deputado, se me permite
dizer, acho até que se houve uma mudança da essência científica do protocolo, do que
deveria ser feito, até foi melhor que não tivessem sido preenchidas todas as cortes. No
sentido de que ele não tem uma essência de base científica, continuo entendendo que é
passível de anulação. Ele não é passível de servir de base para inferência de resultados
de qualquer pesquisa.
E continuando com as não conformidades, e destacando as mais importantes, nós
também solicitamos algumas vezes cápsulas que viessem da FURP, para que
pudéssemos proceder à análise das cápsulas. Elas não foram concedidas. Era
importante, porque sabemos que todo o processo de síntese saía da PDT-Pharma e ia
para a FURP, e da FURP era encaminhada para o Icesp. E até quando solicitamos,
perguntaram, “mas vocês não têm acesso, não podem pegar essa da PDT-Pharma?”,
“podemos, mas ela é diferente. O que queremos é aquela cápsula, fazer uma avaliação
da cápsula que está chegando ao paciente”. E isso também não foi disponibilizado para
nós.
Uma outra não conformidade...

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só um momento.
Nesse ponto, quando a síntese da fosfoetanolamina era feita na PDT em Cravinhos, ela
vinha com análise química entregue à FURP para que fizesse o encapsulamento. Então
era acompanhada a análise química de laboratório. A FURP, ao encapsular, como as
máquinas eram de alta velocidade, tinha problema de manuseio. Então foi adicionado
algum tipo de material dito inerte. A senhora teve noção disso, de que a cápsula
recebeu?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Sim, tivemos ciência. Era
até mais um motivo para que pudéssemos fazer essa análise.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Isso. E foi
informado a eles que o material vindo da FURP, as cápsulas tinham recebido sílica e
estearato de magnésio. Então necessariamente essa é uma não conformidade muito
grave, porque não se sabe qual é o efeito desses incipientes em função da estabilidade
da cápsula.
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A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Outra não conformidade
diz respeito às sistemáticas falhas de screening, os requisitos de elegibilidade, que são
bastante subjetivos. Tivemos muitos pacientes afastados da pesquisa ou outros que
foram selecionados e que quando vimos, porque a intenção inicial, sabemos que o
paciente tem que ser aquele que já passou por protocolos, que não tenha mais
possibilidade de tratamento pela medicina convencional, mas que tivesse, e isso foi uma
coisa acertada no início da pesquisa, uma integridade mínima do seu sistema
imunológico. Percebemos que existiram algumas falhas que prejudicaram sobremaneira
no preenchimento dessas cortes.
Outras não conformidades foram em relação a disponibilidade de espaço e data
para auditoria. As nossas datas foram sendo reduzidas. A alegação foi de que o recinto
onde ficam os auditores teriam sido restritos com exclusividade para o estudo de duas
farmacêuticas de imunoterápico. Então simplesmente não tínhamos nada para fazer
auditoria. Aqueles que eram quinzenais, passaram a ser mensais, e num tempo curto. E
acrescentando essa dificuldade de acesso. Porque você chegava lá nove horas e tinha
acesso ao prontuário eletrônico, uma senha e login, e também acesso ao prontuário
físico. Era muito importante para que pudéssemos confrontar, porque em muitas vezes
encontramos dados no prontuário físico que ainda não estavam cadastrados no sistema.
Esses prontuários chegavam quase meio dia para nós. Então é muito difícil você
fazer um trabalho em que você tem um tempo disponível, principalmente para os
auditores que eram do Rio de Janeiro, especialmente eu e a Dra. Sandra. Quanto a isso,
inclusive é preciso dizer que o nosso grupo era multidisciplinar com sua maioria de
integrantes médicos, mas trabalhávamos de uma forma integrada. E sistematicamente,
discutíamos todos os detalhes e casos que eram auditados por cada um. Então
conseguíamos fazer uma produtividade; ainda que fosse um auditar, aquilo era
registrado num sisteminha nosso, e trocávamos ideias e nossa análise conjunta.
O que tinha de mais importante deputado, é o que falei aqui. Existem outras não
conformidades, talvez menos frágeis e não tão importantes como essas. Agora eu
gostaria de deixar aqui, se o senhor me permitir, um depoimento. Sou médica de
formação, e na verdade fiz direito mais tarde. Uma vez médica, sempre médica. Eu tive
minha mãe falecendo ano passado, ela era paciente oncológica, e faço questão de dizer
um seguinte, como médicos nós temos um ceticismo muito grande com relação a tudo.
E a minha mãe era do Rio de Janeiro, veio se tratar em São Paulo, e nunca

10

abandonamos a medicina convencional. Ela tratou com o melhor oncologista de São
Paulo, no melhor hospital oncológico de São Paulo. Depois ela foi para o Rio de Janeiro
e tratou com o melhor oncologista do Rio. E faleceu exatamente por fazer uso de um
imunoterápico, que é hoje considerada a droga de escolha em termos mais modernos. E
caríssima, diga-se de passagem. Todos nós sabemos.
Mas é importante que entendamos que a medicina convencional não pode ser
abandonada. Mas nós não podemos fechar os olhos, porque esse exemplo que estou
dando de um imunoterápico, fiz vários estudos. Você tem resposta de 10% e efeitos
colaterais gravíssimos. A minha mãe faleceu de um efeito colateral. Então não podemos
fechar os olhos e não ser receptivos a uma substância que pode ser promissora. Uma
substância que vai trazer uma vantagem para a sociedade, e quem sabe para a
humanidade. Gostaria de finalizar com isso. Obrigada.
O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. ED THOMAS - PPS - Até uma dúvida levantada pelo deputado Gileno, e
como gosto da certeza, e a CPI é uma certeza, como diz o deputado Madalena, o
achismo já extrapolou essa situação toda já bem discutida, perguntei ao Dr. Gilberto, “a
doutora é uma auditoria particular?”, e apenas para sanar e tirar dúvidas, é indicada pelo
Dr. Gilberto. Seria isso, doutora?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Isso, são todas pessoas de
confiança do professor Gilberto. Pessoas engajadas, estudiosas.
O SR. ED THOMAS - PPS - De graça, voluntários né?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Até lembrando desse
detalhe, houve um momento em que percebemos que muitos médicos do Icesp
desconheciam a fosfoetanolamina. E nós propusemos, numa reunião com o Dr. Paulo
Hoff, que fizéssemos um seminário. E ele prontamente disse que não, que os médicos
tinham um pensamento cartesiano e nenhum estava interessado em pensar na forma
como pensamos a fosfoetanolamina.
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O SR. ED THOMAS - PPS - Que fique registrado.
O SR. GILENO GOMES - PROS - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. GILENO GOMES - PROS - Queria perguntar para a doutora, na
realidade estávamos aqui comentando. Esse pessoal é voluntário?
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Isso.
O SR. GILENO GOMES - PROS - Então vemos a distorção das conversas de
vários que vieram aqui fazer depoimento. Na realidade, você percebe que a vontade de
fazer essa pesquisa era para passar a mão na cabeça de alguém e falar que estava
fazendo a pesquisa. Porque você pega uma quantidade de cada pesquisa, coloca lá que
deveriam ser 210 pacientes pesquisados. Tem umas que foi pesquisado um paciente só.
Exemplo, ela falou que os auditores chegavam lá e o serviço estava pela metade,
chegava num horário.
Então percebemos que essa pesquisa, independentemente do valor que foi gasto,
porque estamos aqui para ver o que foi gasto e de que forma foi gasto o dinheiro
público, até o momento eu não sei o valor correto, porque foi comentado que no dia o
presidente do PSDB falou que gastou mais de 40 milhões, depois vem o Paulo Hoff
semana passada e diz que tinha 600 mil e gastou nem cem mil. Então vamos percebendo
que não tem um fundamento, foi um negócio que até o momento não teve vontade e
nem interesse nenhum de aprofundar e fazer uma pesquisa dentro dos auditores e com o
Paulo Hoff, que era quem comandava.
Eu acho que se foram gastos 90 mil reais, é pouco. Mas foi gasto em vão. Mas
vemos que tem uns valores aí que não batem, um vem e fala uma coisa. Infelizmente
acho que a população vem sofrendo, com uma questão que aumenta a ansiedade da
pessoa. Várias pessoas vieram aqui, teve uma manifestação e o pessoal usou o plenário,
veio gente de todo o estado de São Paulo que teve câncer, de outros estados. E a
ansiedade de ter um número dessa pesquisa para que a fosfo fosse liberada para essa
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população. Eu acredito, porque foi tanta gente que veio aqui que tomou essa pílula, e
teve muita gente que disse que funcionou.
Então de repente pode ter algum laboratório por trás de alguma situação, que de
repente não tinha interesse nessa pesquisa, e só foi para enganar mesmo. Na realidade,
quem sabe, algum laboratório. Os medicamentos para tratar câncer são caríssimos, e
muitas vezes, de repente se a fosfo realmente fosse pesquisada de uma forma correta e
com mais consistência, poderia até estar salvando algumas vidas. Mas infelizmente, às
vezes os grandes laboratórios não têm interesse nisso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É verdade. Queria
agradecer muito...
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem,
deputado Márcio Camargo.
O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Também gostaria de agradecer e
cumprimentar a Dra. Cristiane, nosso presidente, deputados Gileno e Ed Thomas. Acho
que foi muito importante as suas declarações. E o exemplo de uma licitação que não é
preenchido todos os requisitos geralmente é anulada. Então acho que esse exemplo caiu
bem. Hoje nosso relator está ausente, mas tenho certeza que vai chegar o vídeo a ele
para elaborar esse relatório. E tudo indica que esse relatório vai apontar que não
preencheram todos os requisitos necessários para essa pesquisa. O Dr. Paulo falou
semana passada que ela ainda não terminou, só que não está entrando mais pacientes
novos. Mas com poucos pacientes ainda.
Acho que essa pesquisa tem que ser reavaliada com tudo que já foi dito aqui, e
tenho certeza que nosso relator vai estar bem atento a isso. Mas quero agradecer a
senhora, por elucidar bem mais essa pesquisa que nós deputados estamos fazendo aqui.
A SRA. CRISTIANE ROSE JOURDAN GOMES - Obrigada, eu que agradeço
a todos.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado,
doutora. Consulto os membros dessa Comissão de Inquérito sobre a possibilidade de
ouvirmos também a Dra. Sandra Guminet, médica e auditora que também fez parte do
quadro de auditores. Ela não estava prevista, mas como veio do Rio de Janeiro,
gostaríamos de pedir a essa Comissão a possibilidade de ouvirmos. Tenho certeza que
ela trará informações importantes e colaborativas para essa CPI. Pela ordem.
O SR. ED THOMAS - PPS - Creio que devemos, é obrigação nossa. E ela
cumpriu com a sua saindo do Rio, para enriquecer.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então convido a
Dra. Sandra Guminet, que também viesse aqui prestar seu depoimento. Não será um
depoimento juramentado, então o que a senhora falar aqui não vai se comprometer. Mas
tivemos aqui depoimentos de pessoas juramentadas que são contraditórios nas
informações que recebemos, e vamos apurar melhor.
A SRA. SANDRA GUMINET - Queria só complementar um gancho do que a
Dra. Cristiane estava comentando. Queria deixar bem claro para vocês que entenda-se
que somos voluntários em todos os sentidos. Nós não recebemos nada em espécie, a não
ser a nossa gratificação de poder compartilhar dos estudos do professor Gilberto, que é
um cientista de renome internacional com 450 trabalhos publicados, 150 fora do país.
Então é uma honra muito grande podermos dividir desse conhecimento. O nosso grupo
se reuniu inúmeras vezes com o professor, e realmente me sinto privilegiada em
desfrutar do conhecimento que ele tem.
Eu queria deixar bem claro para vocês que em momento algum... As viagens para
São Paulo, a nossa auditoria foi feita com o nosso custo. É isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado.
Dra. Sandra, a primeira pergunta que sempre fazemos aqui é o seguinte, a senhora
tomou conhecimento, viu, leu, foi fornecido para a senhora o projeto de pesquisa, de
auditoria que foi aprovado no Conep?
A SRA. SANDRA GUMINET - Não. Eu tive acesso ao projeto do Conep depois
de ter assinado o Termo de Confidencialidade, que não foi colocado pelo Icesp. Depois
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de assino esse termo, aí sim tivemos acesso. Já na nossa primeira auditoria nós não
participamos da elaboração, e não tivemos acesso algum ao protocolo do estudo da
pesquisa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quer dizer que de
certa forma, a senhora ou qualquer membro dos auditores não puderam influenciar na
formatação do projeto aprovado?
A SRA. SANDRA GUMINET - Não pudemos influenciar, e colocamos várias
vezes em nossas reuniões com a diretoria do Icesp, que com a forma como vinha sendo
conduzido não teríamos sucesso. E sempre nos foram colocados vários obstáculos, de
que qualquer coisa que tivesse que ser mudada tínhamos que parar a pesquisa,
encaminhar ao Conep, ser reavaliado, e isso demandaria tempo. Enfim, existe até um
clamor popular no sentido termos uma resposta, fora a verba que vinha sendo gasta.
Então o que sempre colocamos, nunca nos foi concedido. Essa é a verdade.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito bem. A
senhora tem conhecimento de que a síntese da fosfoetanolamina foi produzida no
laboratório farmacoquímico da PDT em Cravinhos?
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E que esse
material era ensacado em sacos de 30 quilos, e nisso era feita uma análise química?
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E esse produto de
Cravinhos vinha para Guarulhos, para a FURP, onde era encapsulado. Na FURP, ao
encapsular, foi introduzido um material dito incipiente e inerte. Tivemos informação de
que era um silicato e estearato de magnésio. A senhora tomou conhecimento disso?
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A SRA. SANDRA GUMINET - Sim, nós sabíamos. Mas vou ser honesta, essa
parte farmacológica eu não tenho conhecimento. Eu não sei até que ponto ser
adicionado esse produto poderia influenciar.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não queremos
saber se isso influenciou, mas se a senhora sabia que na FURP foi feita a introdução
desse material dito incipiente.
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim, eu ouvi algo, mas não...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E a senhora sabia
que o material que a FURP entregou ao Icesp não foi feito análise química, e eles
acompanharam com análise química feita em Cravinhos? Quer dizer, antes de ser
encapsulado.
A SRA. SANDRA GUMINET - Nós sabíamos disso. E quando tivemos acesso a
essas informações, solicitamos que nos fossem fornecidas algumas cápsulas para que
pudéssemos comprovar a estabilidade da substância que estava sendo estudada. Mas
assim, não nos foi fornecido.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E isso foi
solicitado naqueles relatórios de auditoria, por escrito? Ficou documentado?
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E depois à
medida que o Icesp recebeu as cápsulas, armazenou e entregou aos pacientes escolhidos
por eles, também o que foi entregue ao paciente, do ponto de vista estatístico, deveria
sofrer uma análise química?
A SRA. SANDRA GUMINET - Eu acredito que teria sido mais correto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Seria necessário,
pelas normas de pesquisa clínica exigidas pela Anvisa?
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A SRA. SANDRA GUMINET - Perfeito, sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E não foi feito?
A SRA. SANDRA GUMINET - Não foi feito.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Isso foi anotado
também?
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim, em todos os nossos relatórios constam as
não conformidades.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E sobre as
amostras, eram dez tipos de tumores e cortes, e 21 pessoas por corte. Deveriam ser 210
pessoas pesquisadas. Eles chegaram a analisar os dez tipos de tumores e cortes, mas
chegaram a um limite de 74 pessoas. Vocês também tomaram conhecimento disso?
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim, nós tomamos conhecimento. O que nos foi
repassado em reunião é que a única corte que tinha atingido número de pacientes era a
de colorretal. E que em função de nenhum paciente ter obtido sucesso com o tratamento,
eles acharam por bem... Como tinha uma das cortes de melanoma um caso de sucesso,
nos foi colocado que eles achavam interessante manter a pesquisa apenas na corte de
melanoma. Ou seja, seria redesenhado o protocolo de pesquisa na corte de melanoma.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a senhora
falou que a maior corte, a que teve 14 amostras foi a de colorretal.
A SRA. SANDRA GUMINET - A de colorretal foi a única preenchida, que
chegou a ter 21 pacientes. Não é Cristiane? Sim, a colorretal foi a única preenchida.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas tivemos 74
pessoas, com média de sete pessoas por corte. Nós tivemos coisa de uma, duas, três, até
de...
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A SRA. SANDRA GUMINET - É, não chegaram deputado. Era um total de 58
pacientes analisados, sendo que desses 58, 21 eram da corte de colorretal.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Nós tivemos aqui
o depoimento do Dr. Sérgio Simon, presidente da Sociedade Nacional de Oncologia
Clínica, que falou que nenhuma amostra poderia ser inferior a 14. Depois tivemos aqui
o depoimento do professor e Dr. Buzaid, também oncologista, dizendo que qualquer
amostra inferior a sete, seis casos, seria totalmente desprezível. No ato a senhora tomou
conhecimento se foi citado coisa desse tipo?
A SRA. SANDRA GUMINET - Eu acompanhei o depoimento deles aqui nessa
CPI, mas em momento algum tive contato com esses profissionais.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Faça o favor,
pode continuar.
A SRA. SANDRA GUMINET - Estávamos falando que não tive contato com
esses profissionais. Mas tive contato sobre o que eles colocaram aqui. Num projeto de
pesquisa em que teríamos dez grupos com 21 pacientes, e existem grupos que chegaram
a ter um paciente, não tem...
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A amostra é
totalmente desprezível do ponto de vista estatístico, não médico.
A SRA. SANDRA GUMINET - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É isso que
estamos procurando.
A SRA. SANDRA GUMINET - Eu só quero esclarecer uma coisa, a nível de
entendimento melhor, porque às vezes falamos e as pessoas não têm essa compreensão.
Eu quero só explicar uma coisa para todos, a fosfoetanolamina é ingerida e absorvida no
trato intestinal, por capilares. Ela entra na corrente sanguínea e vai até o fígado. Se no
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fígado não existirem ácidos graxos, ela não tem função. Ela só tem função se acoplada
ao ácido graxo, onde você tem a formação da fosfoetanolamina ativa. Por que a
importância de enfatizar a ingestão de ácidos graxos? Porque é fundamental para que
ela tenha atividade. E uma vez acoplada ao ácido graxo, ela vai ter penetração em todos
os tumores. Mas é importante que isso aconteça. Ponto um.
Segundo ponto, o fígado tem um limite de acoplamento. Não adianta você dar um
quilo de fosfoetanolamina, porque o fígado não vai ter capacidade. Não adianta dar uma
grama e meia junto, porque não tem capacidade de acoplar. Agora, isso pode ser um
fato novo para quem não é da área médica. Mas eu não acredito que isso não seja de
conhecimento de médicos renomados na área de pesquisa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Aproveitando
suas palavras, gostaria que a senhora esclarecesse para nós leigos, onde achamos o
ácido graxo na alimentação.
A SRA. SANDRA GUMINET - O ácido graxo é encontrado em inúmeros
alimentos. Sempre orientamos o uso de óleos saudáveis; ômega 3, azeites extra virgens,
castanhas, amêndoas, o próprio abacate, algumas carnes.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ômega 3 é
comendo peixe né?
A SRA. SANDRA GUMINET - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Castanha do Pará
temos bastante, azeite.
O SR. ED THOMAS - PPS - Hoje os azeites estão mentirosos, está tudo
misturado.
A SRA. SANDRA GUMINET - Mas o que eu acho importante é entendermos
isso, que não adianta dar uma grama e meia de fosfoetanolamina no mesmo horário,
porque o fígado não vai trabalhar. Você está usando meia grama por dia.

19

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Aproveitando a
consulta médica com a senhora, já que é de graça. A senhora falou que a absorção da
cápsula é via intestinal pela mucosa intestinal. Supondo que eu já tenha feito a
quimioterapia e já seja um desses pacientes compassíveis, que falamos - para traduzir,
porque estamos sendo gravados pela TV Alesp e tudo, é aquele que merece compaixão,
que já fez tudo que tinha que fazer e não deu resultado, seguramente os tratos intestinais
já estão avariados e sofreram, não é qualquer um que vai conseguir tomar um
medicamento e o intestino absorver.
A SRA. SANDRA GUMINET - Perfeitamente, isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Tanto é que tenho
lido por curiosidade algumas coisas. Principalmente na Alemanha, hoje a ingestão de
medicamentos e antibióticos é por via supositório, é o inverso.
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim, porque você consegue preservar mais. Não
completamente, mas ter uma preservação maior da flora intestinal.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Também tem
casos de injetar os produtos antibióticos.
A SRA. SANDRA GUMINET - Mas de qualquer forma, seja qual for a vida,
sempre haverá uma alteração da flora intestinal e das vilosidades intestinais. O que é
isso? O intestino é formado por várias luvas, como se a malha intestinal fosse cheia de
dedos, porque isso permite maior absorção das substâncias que passam por ali. Essas
vilosidades são destruídas pelo uso de antibióticos e por quimioterápicos. Por isso a
importância de uma farmacocinética, para estudarmos a capacidade que o organismo
tem de absorver essa dose, tanto em indivíduos sãos, quanto indivíduos que foram
submetidos a tratamentos oncológicos.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Doutora, então na
sua opinião como médica e auditora nessas pesquisas, eu li que no protocolo de
pesquisa aprovado a dosagem seria de 1.500 miligramas diárias, de uma só vez. Três
pílulas de uma vez só. Quer dizer, pela experiência dos últimos 20 anos a dosagem é de
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três pílulas, alternando café da manhã, almoço e jantar. Exatamente para que o
organismo absorvesse melhor. É isso?
A SRA. SANDRA GUMINET - Exatamente, perfeito.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então o próprio
protocolo de pesquisa já tem um vício considerado uma não conformidade grave.
A SRA. SANDRA GUMINET - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok, obrigado.
Mais alguma coisa? Muito obrigado então.
A SRA. SANDRA GUMINET - Obrigada vocês pelo convite.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então agora
dando sequência, vamos ouvir o nosso convocado de hoje, que vai prestar juramento.
Poderá falar o que quiser, mas como verdade, estando sujeito à penalidade da lei. Queria
convocar então o nosso professor Dr. Gilberto Chierice, ex-professor do Instituto de
Química da USP de São Carlos. Muito obrigado por ter vindo atender nossa
convocação. Ela não é convocação para a seleção brasileira, mas quase.
O SR. ED THOMAS - PPS - Tão importante quanto.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Solicito que o
senhor leia o Termo de Compromisso.
O SR. GILBERTO CHIERICE - Termo de Compromisso, Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, Gilberto Orivaldo Chierice, infra-assinado no
RG 42952037, exercendo o cargo de aposentado, fui convocado a comparecer a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, e com fundamentos nos artigos
203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com os parágrafos segundo do
Art. 3 da Constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril
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de 2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime
previsto no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado,
professor. O senhor sabe que essa Comissão foi requerida pelo deputado Rafael Silva,
com objetivo de analisar a paralisação das pesquisas. E do ponto de vista de CPI, nosso
objetivo é restrito a saber se o dinheiro público empregado nela foi utilizado
convenientemente, e também saber se o projeto de pesquisa na forma de protocolo
aprovado na CEP - Comissão de Ética em Pesquisa foi cumprido à risca. Nosso objetivo
é bem restrito, não estamos aqui para tratar de soluções médicas ou clínicas, ou saber
exatamente da eficiência ou não de qualquer tipo de produto. Queremos deixar isso bem
claro para o senhor.
Professor Gilberto, vou fazer a pergunta que nosso relator Ricardo Madalena me
pediu. O senhor tomou conhecimento, foi consultado na elaboração do projeto de
pesquisa que foi encaminhado à comissão de ética da universidade, e depois ao CENP
em Brasília? Foi consultado?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Não, nunca foi consultado na elaboração do
projeto. Ele me foi apresentado com cópia enviada pelo correio meses depois, pelo
secretário do governador.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. Quero
apenas ressaltar que na forma do Termo de Compromisso, o senhor tem que dizer a
verdade em seu depoimento. No caso de contradição, o senhor pode até ser punido pela
lei. Nós tivemos depoimentos de pessoas aqui que falaram que foi entregue ao senhor, e
que você tinha conhecimento desse projeto antes e depois de ser aprovado.
O SR. GILBERTO CHIERICE - Não. Se o deputado quiser, eu tenho um
carimbo do correio do envelope que chegou para mim dois meses depois.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Agradecemos
suas palavras, para ter certeza que essa sua afirmação confirmada por outras pessoas,
será usada exatamente no sentido de verificar quem faltou com a verdade perante essa
Comissão. Também queria aproveitar sua presença, sabedores de que em 1994 mais ou
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menos, o Instituto de Química da USP fez um convênio com o Hospital do Câncer de
Jaú, para pesquisar análise clínica da fosfoetanolamina sintética desenvolvida no
laboratório de São Carlos. Dentro do padrão de pesquisa clínica em Jaú, em que fase ela
paralisou?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Quando começou a aparecer os interesses
financeiros da área de quimio e radioterapia. Até então estava tudo decorrendo
normalmente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a minha
pesquisa é mais cartesiana. Entendemos pelas explicações que recebemos, que o
primeiro estágio de uma pesquisa se faz com animais, o segundo com o ser humano
para verificar os efeitos colaterais, e o terceiro você já faz a pesquisa para verificar o
efeito do medicamento no ser humano. Em qual estágio nós paramos em Jaú?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Quando começaram a fazer as cortes. Eram 11
pacientes de seis áreas; castro, puro, cabeça e pescoço, renal, mama e ginecologia. Essas
seis áreas foram iniciadas, cada uma com 11 pacientes, e os resultados começaram a
aparecer. Os encarregados de cada área, alguns desistiram, e outros continuaram a fazer
com os 11 pacientes que sobraram. Então um médico ficou com três, quatro áreas, que
até depois a superintendência do hospital impediu que esses médicos continuassem
fazendo, porque estariam invadindo áreas que não eram as deles.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ao longo desses
anos, o laboratório de química da USP em São Carlos, poderia ter produzido de
maneira... 200, 500, mil pílulas por dia, e parece que foi distribuindo. E nós tivemos nos
últimos anos uma sobrecarga de mais de dez mil liminares obrigando a USP a fornecer
as pílulas às pessoas que pedissem. Então por decisão da USP, foi suspensa a produção.
E nós conseguimos que o governador e o secretário da Saúde, atendendo ao clamor
popular e interesse, principalmente por ser um produto ainda não liberado, que fosse
produzido e testado pelo Icesp dentro de um plano de pesquisa que foi elaborado.
Ao mesmo tempo conseguimos a Resolução 38 da Anvisa, feita pelo ministro da
Saúde, que falou pessoalmente para nós que ela permite que pacientes dito
compassíveis, terminais, depois de já terem feito os testes de tudo, poderiam se
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submeter ao uso de qualquer tipo de produto que estivesse em fase de pesquisa, desde
que tivesse passado pelas duas primeiras. Ou seja, teria sido feito testes em animais e de
efeitos colaterais. Então foi enquadrada exatamente a fosfoetanolamina. Em seguida,
fomos atrás do Congresso Nacional e os deputados federais fizeram um projeto de lei
regulamentando e aprovando o uso compassível da fosfoetanolamina sintética.
Depois de aprovado e sancionado pela presidente em exercício, a Dilma, a
Associação Médica Brasileira arguiu inconstitucionalidade da lei, e há dois anos ela está
no Supremo dependendo de julgamento. O senhor tem conhecimento disso?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Tenho. Só uma pergunta, a reclamação da
AMB é que o material poderia ser tóxico e dar reação. Um dos dito pesquisadores,
quando esteve aqui, disse que não sabe qual é o efeito a longo prazo. É sabido sim, está
tudo na literatura. Precisaria ler um pouquinho mais. Esse efeito não existe. Já que o
senhor tocou nisso, é importante esclarecer que a AMB fez uma reclamação que não
procede. E eu não entendo nesse país, se existe uma lei que bloqueia alguma coisa por
determinada razão, sem ser verdadeira.
Ela não tem toxicidade e nem efeito colateral tardio. Isso não fui eu que fiz, está
em toda a literatura. Precisa ler. Se for para tirar xerox toda vez que for para falar
alguma coisa, temos que tirar xerox e mandar para o Supremo, para que eles possam ler
que ela não é toxica, nem a curto e nem a longo prazo. Mas a liminar está lá e a lei está
suspensa.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E os médicos
impediram de receita-la, porque do ponto de vista ético há uma determinação da
Associação Médica Brasileira proibindo qualquer médico de receita-la.
O SR. GILBERTO CHIERICE - Ética é uma palavra muito difícil, ou você tem
ou não. Não existe lei que impeça, você entende? Então esse negócio de você dizer que
a ética manda fazer isso, eu vejo tanta falta de ética.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Continuando
professor, aproveitando. Foi contrato o laboratório farmacoquímico PDT, de Cravinhos,
para fazer a síntese da fosfoetanolamina. Eles produziram, orientados pelo Salvador
Clara, técnico em química. E ele foi liberado pela USP para acompanhar, e
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acompanhou. Feita a síntese, era ensacado o material em sacos de 20 quilos, e feita a
análise química formal do produto que saiu de lá, a fosfoetanolamina sintética. Esse
material, com esse exame químico, foi conduzido para a FURP para produzir as
cápsulas.
A FURP, ao fazer as cápsulas de 500 miligramas, adicionou um material dito
inerte e incipiente. A informação que nós recebemos é de que era um silicato e um
estearato de magnésio. E feito isso, era conduzido da FURP para o Icesp. Do ponto de
vista de controle de qualidade e rastreabilidade, é norma e exigido que qualquer
alteração seja feita análise química. Isso não foi feito. O material foi entregue ao Icesp
já com alteração em seus ingredientes, mas sem análise química. Entregaram o exame
químico no Icesp feito pelo PDT. O senhor tomou conhecimento disso?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Tomei, e fiz essa reclamação uma vez no
Palácio do Governo, numa reunião com a FURP. Nós dissemos que exigíamos que eles
acabassem de encapsular, seja da forma que fosse, e fizessem uma análise de
rastreamento da substância, senão não teria validade na Anvisa. Na Anvisa cada etapa
existe uma regulamentação e registro. Se você puser a mão na fórmula, tem que fazer
análise para ver se não alterou. A desculpa foi de que a substância era inerte. Eu disse,
“você assina embaixo?”, e disse, “não precisa, isso é consagrado”. Tem tanta coisa que
é consagrada e é deturpada. “Vamos fazer o seguinte, já que é consagrado, você não tem
problema em fazer uma análise, faça”. E ele não fez.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então do ponto de
vista de rastreabilidade e de norma de pesquisa, é uma não conformidade grave não ter
feito lá na FURP.
O SR. GILBERTO CHIERICE - Gravíssima. Por intermédio da Anvisa, seria
cancelado.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Esse é um ponto.
Aí o Icesp recebendo as cápsulas, armazenando e entregando aos pacientes, do ponto de
vista dos pacientes e estatístico, deveria ter sido feita também uma análise química do
produto entregue aos pacientes?
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O SR. GILBERTO CHIERICE - Com certeza, porque como ela podia afirmar
que era o mesmo produto se veio de uma empresa que não analisou?
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então também
podemos dizer que o Icesp, ao entregar as cápsulas aos pacientes sem análise química
feita no instante dado ao paciente... Quer dizer, você ia dar três cápsulas por paciente,
podia pegar uma quarta e mandar analisar, também é uma não conformidade grave?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Grave, e isso está definido na lei de boas
práticas de fabricação.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E também temos
mais uma dúvida que o professor Ricardo Madalena pediu para eu esclarecer com o
senhor. O projeto aprovado na comissão de ética da universidade, e na comissão
nacional, na forma do protocolo aprovado, por tratar-se de pesquisa clínica, não deveria
também ter sido apresentado à Anvisa ou aprovado por ela? Não sei bem qual é o termo,
mas como órgão que fiscaliza a produção...
O SR. GILBERTO CHIERICE - Tinha que ser registrado na Anvisa, porque ela
precisava saber que estava tendo uma pesquisa em São Paulo, no instituto que trata
desses negócios. Se você não registrou, ela não tem validade para a Anvisa. Não é só a
Anvisa, mas qualquer órgão controlador não reconhece uma pesquisa que não tenha
sido registrada.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mais uma dúvida
que surgiu ao longo dos nossos depoimentos, nós temos um documento do dia 31 de
março, assinado pelo secretário da Saúde David Uip, dizendo que a pesquisa estava
concluída em função das conclusões que se chegou sobre a análise clínica da
fosfoetanolamina sintética, e que estariam suspensas. Isso em 31 de março.
Posterior a isso, ao longo do mês de abril, verificamos vários documentos do
Icesp encaminhados para a auditoria e até ao senhor, dizendo que naquele momento
estariam paralisando as pesquisas dos diversos tipos de tumores, e apenas iriam
continuar a pesquisa do melanoma. Mas também pediam uma reformulação do projeto
de pesquisa e do plano apresentado, no sentido de adaptá-lo às necessidades verificadas.
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Também colocando sob dúvida, que no projeto de pesquisa foi escrito que a dosagem
seria de 1.500 miligramas de uma só vez ao dia. Ou seja, três cápsulas ao mesmo tempo.
O senhor foi consultado alguma vez sobre isso?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Não. A única vez que fui consultado, tem um
documento na CPI que eu respondi, onde é dito que eu não respondi, mas respondi. Está
aí o documento em posse da CPI, que mostra que estou dizendo que você não pode
calçar baseado numa pesquisa de outro lugar que não entregou os dados. Essas três
cápsulas que ele fala são baseadas numa pesquisa do Amaral de Carvalho. Nada tem a
ver com o Icesp. E para saber quantas cápsulas tinham que ser dadas, o Icesp tinha que
fazer a farmacocinética. Só isso, essa foi minha resposta, e o documento se encontra em
suas mãos. Então tudo isso que falaram é conversa, tertúlia plácida para acalentar
bovinos. Não tem o menor sentido.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E também temos
aqui um documento interno do Icesp, comunicando que estaria prevista a ingestão de
três cápsulas de uma só vez, três vezes ao dia. E depois se concluiu que foi um erro.
Mas esse documento circulou assinado por pessoas responsáveis. O senhor tomou
conhecimento disso?
O SR. GILBERTO CHIERICE - Não.
O SR. ED THOMAS - PPS - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem.
O SR. ED THOMAS - PPS - Não é a primeira vez que o Dr. Gilberto nos visita,
e é sempre enriquecedor, animador. Nos enchemos de esperança. Em muitos momentos
precisamos ser muito sinceros. O que as doutoras colocaram, o que o Gilberto e outros
médicos e profissionais que passaram por aqui, é um aprendizado enorme. Mas somos
vocacionados para fiscalizar e fazer lei. Esse é o Legislativo. Por mais que eu preste
atenção, tem sempre uma palavra nova, um jeito novo e dá vontade de ir ao Google e
ver o que significa. Enfim, as coisas vão se ajustando.
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Presidente, dá a impressão em muitos momentos, e tenho participado não só da
CPI, mas desde as audiências públicas e manifestos que aconteceram no Plenário, até a
chegada de um momento triste como esse que estamos vivendo. CPI é algo muito triste,
porque quando chega a esse ponto significa desconfiança e desrespeito. Significa que
algo ou muita coisa foi feito errado. E vivemos um momento de interesses. E o interesse
maior, além da fiscalização aqui da CPI, é de esperança. Então fico aqui ouvindo o Dr.
Gilberto, ele é muito objetivo, sim ou não, não empurra com a barriga, não faz rodeios,
é ou não é. É dessa forma. E ficamos imaginando, será que ele criou tudo isso para
enganar as pessoas? Será que ele queria isso? É claro que não.
Como disse a doutora, ele é renomado no país e no mundo, premiado. E está tendo
que se submeter a estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado, já está aposentado. O
tanto que ele tem para produzir ainda, uma vida longa do Dr. Gilberto, para sanar
dúvidas e dizendo que aquilo não é uma conformidade, e o que ele fez está em
conformidade. Ele está tendo que provar que a linha é linha. São tantos ditados que
existem. Eu fico comparando com o governo, com toda essa situação e investigação,
com tudo isso que falaram que fizeram e não fizeram, que o que está escrito é 14 e não
um, é dez e não dois, que é três pílulas, que não é duma vez, que é fracionada. Enfim,
tudo isso sendo repetido.
Então analisamos da seguinte forma, você chega para o governo e fala, “o senhor
tem sal?”, e ele fala, “eu não tenho sal”. Aí depois você chega outra vez para o governo
ou laboratório, pelo Icesp ou por onde que passou, “você tem sal?”, “já te falei que não
tenho sal”, e daqui a pouco insistimos, “mas será que você não tem sal?”, e aí o governo
responde, ou os professores de Deus falam, “vou te dar um tiro”. Aí eu pergunto, “você
tem uma arma?”, aí ele, “não tenho”, “e sal?”. Nós estamos nessa situação, é triste isso.
Muito triste. Eu fico constrangido de estar expondo um cientista e vários nesse país
abandonados.
Nós discutimos semana passada por causa de uma rubrica especial feita pelo
Estado e pela União para o investimento na pesquisa. Era isso que nós tínhamos que
estar aqui discutindo e colocando no orçamento do Estado. Dinheiro para pesquisa, para
avançarmos, para curarmos. Essa é a função política. E chegamos a esse estado. Estou
aqui surpreso, porque o presidente Massafera é um apaixonado e faz tudo muito bem
feito, o Madalena da mesma forma, nós estamos aqui num aprendizado constante e
cheios de esperança. Mas eu precisava também fazer esse desabafo, e pedir perdão pelo
constrangimento doutor. Como aos outros que passaram, que também são profissionais.
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Mas o que está por trás de tudo isso? As pessoas falaram que funciona. Há relatos
de pessoas que falaram, “estou curado”. E vou discutir com essa pessoa? “Ah o tipo de
tumor, são tantos tipos, não é para aquilo, para isso. Não, só faz efeito se o fígado tiver
ácidos graxos”. Você viu que sou bom aluno doutora, eu presto atenção e estou
aprendendo. E nada disso foi observado? Aí gastaram 40 milhões? Mas o médico disse
que foram 94 mil. Aí é sério, muito sério. Mas não tão sério quanto tirar a esperança das
pessoas numa pílula. Dinheiro se repõe, ladrões são presos, se houve desvio, alguém vai
ter que pagar por essa situação. Mas o que foi gasto, foi isso. E acho que tinha que ser
gasto mais do que 94 mil, quanto vale uma vida? Mas falou que gastou tanto, e o
apresentado é outro tanto.
Doutor Gilberto, continuo por aqui cheio de esperança e numa torcida enorme
para que profissionais sejam respeitados, auditores e auditoras voluntárias, para que
pudéssemos ter chegado a uma situação. “Olha, ainda não é tudo aquilo, mas
continuamos estudando porque há muita esperança”. Não, “não presta, não serve,
acabou, está indeferido e enterrado o trabalho de tantos anos”. Sim, mas e aqueles que
fizeram o tratamento, tomaram uma pílula e falaram que não sentem mais nada? Que
valor tem isso? Deveria ter muito. Faltou tempo, dedicação e respeito nessa pesquisa.
Eu não sei o que o relator vai escrever, mas estou colocando um sentimento dessa
forma.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só uma coisa, o
relator vai escrever, mas nós vamos aprovar o relatório.
O SR. ED THOMAS - PPS - Com certeza, nós vamos votar, e nosso voto tem
peso. Então Dr. Gilberto, perdão. Queria só encerrar com uma pergunta, com tudo isso
que está acontecendo, tudo que a mídia colocou, que o povo se revoltou, que o
governador cedeu, que foi para lá e veio para cá, e terminou aqui, não tem mais pílula, o
que tem é uma CPI, o sentimento do senhor para com tudo isso, esse turbilhão de coisas
que aconteceram. É seu coração e sua cabeça, seu pensamento, não tem nada técnico, se
o senhor não quiser responder também, eu peço para desconsiderar aqui dentro da CPI,
mas é isso, eu sempre tive vontade de perguntar isso para o senhor, lhe vendo dando
entrevista na televisão, mas respondendo pontualmente.
O sentimento do homem, do cientista, aquele que acreditou, que viu alegria em
alguns, viu tristeza de outros e teve que falar “para esse tumor não vai, aqui está
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avançado”. E vemos tanta gente na mídia, os repórteres parece que tudo eles entendem
do que estão falando. É isso, te pedir desculpas e dizer da minha admiração e respeito.
O SR. GILBERTO CHIERICE - Sou obrigado a responder. Primeiro, eu tenho
uma filosofia, que eu acho que guerra é para guerreiro, e guerreiro tem que morrer em
pé e guerreando. A segunda coisa é que lembro das palavras do filho do Criador, que
diz, “perdoai-vos, não sabem o que fazem”. Está mais que claro que esse mecanismo
proposto existe desde a Segunda Guerra Mundial. O senhor imagina que eu trouxe até
um desenhinho que peguei na internet, de uma conferência que dei há dez anos. Uma
pessoa estava ouvindo, foi lá e explicou a teoria no modo dele, corretíssima. O
mecanismo de você ingerir a cápsula. Mas ele fez uma coisa muito simples e bem-feita,
com desenhos muito bem projetados. A cápsula entrando, faz o trato digestivo para o
sanguíneo.
E aproveitando que ouvi uma besteira que foi dita aqui, até por uma pessoa que se
diz entendida. Gostaria de te agradecer, porque você é a primeira pessoa que me chama
de cientista, porque sou um professor ou químico aposentado. Então te agradeço por ter
me chamado de cientista, porque acho que essa é a minha profissão. Essa pessoa disse
aqui que o câncer coloretal era o mais fácil, porque estaria no caminho da droga. Moço,
não é para brincar com coisa séria. A fosfoetanolamina não vai no tumor pela via oral,
ela tem que passar para o trato sanguíneo. Então ela vai do digestivo para o sanguíneo,
vê a porta do fígado e lá coloca dois ácidos graxos.
Vou até explicar para o senhor por que tem que ser assim. Porque nada penetra na
célula, nada. Não consegue penetrar em célula nenhuma, só nitrogênio, água, coisas
muito simples. A fosfoetanolamina não entra na célula, de jeito nenhum. Ela só
consegue quando passa pelo fígado e se transformar. Ele começou falando isso, mas
desmascarou para frente. Quer dizer, ele não queria se referir a isso. É um subproduto
da fosfoetanolamina, chamado de fosfatidil. O que é o fosfatidil? Uma fosfoetanolamina
com ácido graxo, um grudado no outro. O grande erro do mundo até então tinha sido
dar para o câncer o fosfatidil completo. O tumor não aceita. O tumor só aceita o ácido
graxo que ele codifica para o fígado, que manda para ele como alimento.
Então ele vai entrar na célula como alimento. Mas no rabo desse alimento tem
preso uma fosfoetanolamina, que quando puxa para dentro ela fala, “agora você vai
respirar, fosforila”, aí ela explode. É uma coisa fantástica. Não fui eu que criei, está em
todos os livros. Não fui eu que inventei, está lá. Agora se não lê e fica falando abóbora,
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não adianta. O mais interessante, o senhor perguntou como eu me sinto, às vezes eu me
divirto, porque falam tanta besteira que para mim é piada. Agora, por que sou assim? O
senhor me pagou durante 37 anos num contrato que tinha ensino e pesquisa. Ensino não
precisava nem me pedir, porque para mim sempre foi divertido dar aula, é um hobby, eu
gosto.
O senhor pode ver pelo meu jeito, que tenho jeito de explanar as coisas. Agora
pesquisa o senhor pagou, e eu descobri. Mas não é minha, é sua, foi você que pagou,
então por que vou me importar com isso? Essa é a razão por eu não me manifestar. E
não tinha publicado nenhum trabalho de medicina até o Durvanei fazer, porque eu não
era da área. Ele era. E o Durvanei quando fez o trabalho, mostrou uma teoria que
estávamos defendendo há 17 anos. Desculpa, mas vou falar um pouquinho mais
também, porque o senhor falou e eu falei.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Márcio? O
cientista e professor Gilberto, queria falar do ano de 1400, quando tivemos um cientista
que foi Copérnico. Naquela época a igreja... A Terra era o centro do universo, e o sol
girava em torno da Terra. Tudo era em volta. Ele falou isso e ninguém ligou muito para
ele. Mas cem anos depois Galileu provou matematicamente que a Terra girava em volta
do sol, e não o contrário. Queria comunicar a presença do nosso líder Marco Vinholi,
que também vem engrandecer. A igreja ensinava que a Terra era o centro do universo. E
como um matemático, cientista podia falar que a Terra girava em torno do sol, e não era
o centro?
Então ele foi preso e condenado. Somente saiu da cadeia na hora que fez uma
declaração pública de que a igreja estava certa, e ele errado. 500 anos depois quando
vemos o que aconteceu, damos risada. Então daqui 500 anos vamos ser reconhecidos, o
nosso trabalho, o seu trabalho. Apenas queria te falar o seguinte, os livros, jornais e
cientistas têm falado que nos próximos 20 anos, 30% da população mundial vai ter
alguma forma de câncer. Está correto professor? E a forma de câncer causada pela
radiação solar, Raio-X, todo tipo de radiação que nosso organismo fica submetido de
alguma forma provoca câncer. Nossa alimentação também provoca degeneração. Os
efeitos de agrotóxicos que vão no leite, na carne. A vida moderna e estressante também
favorece.
Enfim, tem mais de dez razões que eles falam, e mais de cem tipos de tumores e
doenças que trata com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia. E custa caro para
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a sociedade, pelo sistema SUS, e para os planos de saúde. O que nós estamos vendo é
que atualmente a novidade é a tal imunoterapia, que custa muito mais caro do que o
convencional. E estamos vendo pessoas que se dedicam a imunoterapia. Vamos
imaginar que uma radioterapia ou quimio custe para o SUS ou plano de saúde 50 mil
reais. A imunoterapia custa 500 mil. Veja que é assustador isso.
Toda vez que falamos de alguma coisa que vai produzir mudança científica como
essa que você fez nesses 20 anos, e que vai reduzir o custo, acho que nossa função está
realçada. Estamos vendo como ajudar a sociedade a sobreviver ao que está se fazendo
para esse futuro. De certa forma é uma maneira. E tivemos aqui o depoimento da Dra.
Cristiane, falando que quando propôs ao diretor da pesquisa no Icesp que fosse dado
algum tipo de ácido graxo, algo complementar na alimentação, falou que não tinha
dinheiro. Queria dizer o seguinte, eles receberam 600 mil reais para as pesquisas e
gastaram 94 mil. Então tem dinheiro para gastar ainda ou devolver.
Não questiono o que gastou e nem o que está disponível, mas questiono que
quando fizemos a reunião com o governador e o secretário David Uip, o número
apresentado é que se gastaria em torno de cinco milhões para a pesquisa. E o
governador liberou, “pode gastar que a Secretaria da Saúde eu arrumo uma forma de
compensar. Massafera, se precisar vocês fazem uma emenda”. Um mês depois quando
estava em andamento o protocolo, nós fomos informados de que havia uma exigência
da Anvisa, que as pessoas deveriam ter um vale alimentação e transporte, e o
acompanhante também. Então 200 pessoas, com acompanhante 400, se alimentando
durante 180 dias, vale transporte, apresentaram um número que se gastaria mais três
milhões de reais.
E para nossa surpresa, o governador também autorizou. Então para mim é uma
surpresa grande o que foi autorizado para ser gasto, e o que se gastou. Ainda tivemos
aqui o nosso médico oncologista, cirurgião há 40 anos, fazendo um discurso no plenário
dessa Casa dizendo que esse assunto não era para ser tratado aqui na Casa, porque é
assunto médico e científico, que tinha que ser tratado por cientistas, e não políticos. E
que não era para fazermos uso político. Mas vejo aqui que estamos fazendo isso com
cientistas, está sendo bem conduzido. E dizer que o professor Gilberto está me dando
um trabalho, contribuição da quimioterapia citotóxica para sobrevivência, há cinco anos
em neoplasias malignas para adultos. Eu gostaria que você traduzisse para mim, porque
não entendo direito o que quer dizer.
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O SR. GILBERTO CHIERICE - Esse é um trabalho feito nos Estados Unidos, e
recente. Está no Pubmed. É de um cientista famoso chamado Morgan Wardt Barton. Ele
faz um comentário da dificuldade que tem o custo para pesquisas americanas. Ele diz
que está muito difícil justificar para os órgãos de pesquisa o valor para pegar dinheiro
na pesquisa. Ele diz aqui que o objetivo desse trabalho, que é publicado e está numa
revista clínica oncológica, o debate sobre o financiamento e a disponibilidade de
medicamentos citotóxicos levanta uma questão de contribuição do quimioterápico
citotóxico ou coadjuvante na sobrevivência dos pacientes adultos com câncer.
Ele coloca que o resultado, a contribuição da quimioterapia citotóxica curativa e
adjuvante para a sobrevivência de cinco anos é 2,3% na Austrália, e 2,1% nos Estados
Unidos. Conclusão, como a taxa de sobrevivência relativa aos cinco anos do câncer na
Austrália é hoje superior a 60%, é claro que a quimioterapia só faz uma pequena
contribuição para a sobrevivência do câncer. Para justificar o financiamento, a
disponibilidade do medicamento utilizado citotóxico. É urgente uma avaliação rigorosa
entre a relação custo e eficácia e o impacto na qualidade de vida. Aqui está o original, e
aí o traduzido.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Professor, queria
agradecer a sua presença, conseguiu esclarecer bastante. E também avisar que nós
tivemos aqui semana passada a presença do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que
se comprometeu a nos conduzir ao Supremo Tribunal Federal para que cassemos a
liminar sobre a lei da fosfo. Então estramos trabalhando, e temos certeza que o relatório
dessa CPI vai ajudar nisso.
E também, apenas para terminar, dizer que nesse momento mais de 2.500 pessoas,
através de liminares judiciais, conseguiram adquirir no laboratório da PDT as cápsulas
para experimentar. O único erro que encaminhamos nisso tudo é que não há o
acompanhamento médico dessas pessoas. As pessoas estão tendo acesso, tomando, e
nós não temos nem o controle estatístico para saber se tem resultado ou não. Então uma
das coisas que queremos, talvez até convencer o juiz que quando ele der a liminar, pelo
menos a pessoa tenha um acompanhamento médico para saber os resultados.
Nada mais havendo a tratar...
O SR. GILBERTO CHIERICE - Eu gostaria de falar uma coisa. Não são 2.500,
mas mais de 15 mil liminares no país.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quem está
fabricando essas pílulas fora de São Paulo? Tudo daqui? 15 mil? Ótimo, fica um dado
para que nosso relator leve em consideração.
O SR. GILBERTO CHIERICE - Antes de você encerrar, gostaria de fazer um
comentário para deixar bem claro para o relator. É o seguinte, eu nunca participei de
nenhuma reunião do Icesp. Só a primeira, que foi apresentação deles. Nunca mais eu
participei. Então esse negócio que eu dei anuência para isso e aquilo é um equívoco.
Outra coisa, a única visita que fiz foi aquela com o secretário da Saúde e uma comissão
de deputados que foram lá me levar para conhecer. Então estive no Icesp por duas
vezes, essa vez que me levaram para apresentar o Icesp, e a vez que tive que levar.
Nessa reunião eu consegui chegar atrasado, porque sou calouro do interior e fiquei preso
no trânsito por mais de uma hora. Saí de madrugada e cheguei na hora do almoço.
Outra coisa, o protocolo só vai ter validade se ele for registrado na Anvisa. Então
todo o trabalho e dinheiro do Estado, se forem gastos e não têm registro, precisa fazer
tudo de novo para registrar. Desculpa deputado, era isso.
O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu sugiro que o
senhor, como cientista, não dirija e contrate. Toda vez que vier de São Carlos para São
Paulo, um motorista. Em linha geral pagamos entre 100 e 150 reais para um motorista
autônomo, e agora temos Uber em São Carlos. O senhor também poderia disfrutar.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.
***

CPI – FOSFOETANOLAMINA
27.03.2018
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – FOSFOETANOLAMINA
27.03.2018
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Boa tarde a
todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam
o Estado a não realizar as pesquisas para a deliberação da substância fosfoetanolamina
sintética, produzida por cientistas no campus da USP, de São Carlos.
Essa CPI foi requerida e proposta pelo nobre parlamentar Rafael Silva, aqui
presente, que é o vice-presidente desta Comissão. E eu registro a presença dos
deputados, Márcio Camargo, Ricardo Madalena, Rafael Silva, Ed Thomas, e este
Presidente Roberto Massafera. Eu solicito ao secretário da Comissão a leitura da Ata da
reunião anterior.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu peço a dispensa da Ata da última
sessão e reunião que tivemos.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É regimental,
não havendo nenhum parlamentar interessado em discutir, está aprovada. Ordem do dia,
deliberação dos requerimentos aprovados, temos sobre a Mesa um requerimento do
deputado Rafael Silva, requerimento 01, de 2017, que solicita que seja convocado o
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, Dr. David Everson Uip, para que preste
esclarecimentos e contribua com os trabalhos desta CPI.
Em discussão. Não havendo deputados inscritos, em votação, quem for favorável
permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Hoje essa CPI também recebeu a justificativa
do deputado Gileno Gomes, em virtude de estar participando de compromissos na
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cidade de Guarulhos com a Associação Paulista de Supermercados, e, então fica
justificada a sua ausência perante essa Comissão e agradecemos...
O SR. - ...Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem.
O SR. - Eu quero agradecer ao Gileno que fez parte de todas as audiências que
tivemos e ele sempre esteve presente e colaborando muito com essa CPI e na presença
do membro e deputado Gileno, muito atuante, só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, vamos
proceder hoje a oitiva do Dr. José Otávio da Costa Auler Júnior. Faça o favor, doutor. O
Sr. José Costa Auler Júnior é professor titular da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Departamento de Cirurgia - Disciplina de Anestesiologia.
Atualmente, exerce atividade junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo na função de Diretor, eleito em outubro de 2014. Foi também Vice-Diretor da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Participa dos seguintes
colegiados: Congregação da FMUSP, Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas
da FMUSP, Conselho Consultivo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira, Conselho Curador e Consultivo da Fundação Faculdade de
Medicina, Conselho Curador da Fundação Pró-Sangue e Conselho Curador da Fundação
Zerbini. É coordenador da Pós-graduação senso estrito (biênio 2015 e 2017) e
Coordenador da Pós-Graduação Senso Lato da Disciplina de Anestesiologia da FMUSP.
Possui especialização em Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia
(SBA). Concentra atividades de Pesquisa Clínica nas seguintes áreas. Doutor, eu ainda
estou na metade do seu currículo, é muito extenso, se o senhor permitir, eu acho que é
tão grande, não estamos colocando em dúvida sua experiência, seu gabarito, nome e
prestígio, e então, eu acho que poderemos passar para a oitiva.
Eu pediria então ao senhor que em nossa praxe regimental que lesse esse termo
de compromisso.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Queria iniciar
cumprimentando ao nobre deputado, Presidente desta sessão, Roberto Massafera e a
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todos os presentes. Srs. Deputados, meus cumprimentos. Vou ler, “eu, José Otávio da
Costa Auler Júnior, infra-assinado com registro geral, 3952803-0, exercendo o cargo de
diretor da Faculdade de Medicina da USP, e Presidente do Conselho Deliberativo do
Hospital das Clínicas, fui convocado a comparecer nessa Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha. E com fundamento nos artigos 203 e 218 do código de
processo penal, combinados com o parágrafo dois, do art. 13 da Constituição do Estado,
e com o art. três da lei estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertido
a dizer a verdade, e, sob pena de incorrer no crime previsto no art. quarto, inciso dois da
lei federal número 1579 de 18 de março de 1952, São Paulo, 27 de março de 2018,
assino”.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Dr.
José Otávio, essa CPI ela foi requerida pelo deputado Rafael Silva com a finalidade de
apurar as razões que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da
substância fosfoetanolamina, e nós aqui já nas primeiras reuniões definimos o nosso
objeto dessa CPI, e ele sempre tem que ser juridicamente bem claro.
Então, de comum acordo com o próprio idealizador da própria CPI, estamos
apurando as razões que foram paralisadas as pesquisas e saber se o protocolo de
pesquisa devidamente aprovado na Comissão de Ética da Universidade, depois da
Comissão de Ética em Brasília, se esse protocolo, esse projeto aprovado foi cumprido, e
da mesma forma, se os recursos que a Secretaria da Saúde disponibilizou, eles foram
adequadamente usados, então o nosso objeto é bem mais estrito, e, a pergunta ao
senhor, pela sua experiência e seu gabarito, seu currículo, se, o senhor tem
conhecimento desse projeto de pesquisa que foi aprovado na Comissão de Ética da USP
em Brasília e que o Icesp desenvolveu e levou a frente.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Agradeço a
oportunidade, e, na minha função atual como diretor da Faculdade, a minha função
principal é cuidar dos alunos da faculdade de medicina e do seu desenvolvimento
acadêmico. E no Hospital das Clínicas, como Presidente do Conselho, principalmente a
assistência aos pacientes que vem aqui e que buscam o Hospital das Clínicas.
E o Hospital das Clínicas, a faculdade, eles têm dezenas de pesquisas, centenas,
e, assim, não tenho um conhecimento profundo de cada pesquisa, porque elas
transmitem diferentes colegiados, e, no caso presentes dessa pesquisa, tomamos
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conhecimento quando ela já estava de domínio público, portanto, eu não tive nenhuma
participação na sua elaboração, confecção ou aprovação e em nenhum dos momentos
em que ela tramitou dentro das Comissões distintas da faculdade de Medicina da USP.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. E o
senhor dentro do projeto aprovado de pesquisa, indicados sete tipos de cortes, dez tipos
de tumores e cada um deles deveria ser o objeto de análise, 21 pacientes por corte, ou
seja, haveria um número básico de 210 pacientes a serem pesquisados na forma do
projeto, e, tomamos conhecimento de que foram selecionadas 74 pessoas, e
efetivamente, o número de pessoas que foram testadas nesse projeto foi um pouco
menor.
E que nós tivemos apenas um dos... Pulmão, tumor gastrointestinal, e, que
atingiu o número 21. E as outras cortes tivemos 14, 13, 12, sete, seis, cinco, três e dois.
E então nós entendemos que do ponto de vista estatístico, e cada um dos tumores em
sua maioria não preencheu o que estava previsto em projetos, o senhor concorda com
isso?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Bom, o que eu posso
responder ao senhor é o seguinte, que cabe ao desenho da pesquisa ao pesquisador
principal, e, ele que desenha o estudo e discute esse estudo aos seus assistentes ou com
quem irá fazer a pesquisa. E o que eu posso dizer ao senhor que as pessoas que fizeram
a pesquisa são pessoas idôneas e qualificadas. Mas, eu não tenho a menor possibilidade
de dizer ao senhor porque selecionaram 200, 210 e desses escolheram 74, e enfim, eu
não entrei nesse processo da pesquisa e eu nem participei em nenhum momento para
poder definir.
Primeiro que eu não sou oncologista, eu sou anestesista e então é muito distante
da minha área essas informações, agora o que eu posso dizer é que as pessoas têm
qualificação para isso.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. Nós
tivemos aqui pelo menos dez tipos de tumores em análise e onde se deveria ter 21
pacientes por tumor e daria 210 e que se chegou no limite máximo dos 74, e, alguns dos
casos estudados e com pouca amostragem, nós recebemos aqui a presença do Dr. Sérgio
Simão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e, que declarou que amostras
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abaixo de 14 pacientes seriam amostras não consideráveis e recebemos também a
presença do Dr. Buzaid, que é autoridade nessa área, e ele falou que qualquer amostra
inferior a sete seria totalmente...
O SR. - ... 14.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...Desprezível.
O SR. - 14.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – 14 foi o Sérgio
Simão, e, o Buzaid abaixo de sete seria desprezível. E então do ponto de vista
estatístico, as cortes inferiores a 14 não preenchendo um número, aparentemente não
trariam resultados satisfatórios, o senhor concorda com isso?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Então, o que eu
posso dizer novamente ao senhor, a questão do desenho da estatística ela pressupõe
principalmente uma pesquisa clínica, um desenho e pressupõe um acompanhamento e
cabe ao pesquisador definir o momento em que ele vai fazer o que se chama de ciência
estatística de análise interina dos resultados.
E agora o que motivou o pesquisador a selecionar 210 e depois como o senhor
disse, colocar 74 e definir o corte, isso cabe realmente ao pesquisador e a bioestatística
que acompanha o estudo em definir. E isso tem dentro do estudo uma definição, e,
respeito muito a opinião desses dois oncologistas que são realmente como o senhor
disse, que são pessoas de grande conhecimento na área de oncologia, mas, eu volto ao
início da minha fala.
E o pesquisador ele é quem define o desenho do estudo, e esse desenho ele segue
de acordo com os resultados que ele vai obtendo e então quem tem acesso aos
resultados é o pesquisador, e ele define o momento em que ele vai fazer a análise para
interromper ou continuar, ou não.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É mais uma
questão de quando se faz um projeto de pesquisa e esse projeto ele passa por um
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conselho de ética dentro da universidade e da faculdade. E depois ele vai para a CENP,
em Brasília, e também para ser aprovado pelo Conselho de Ética Médica.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O Conep.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Conep. Conselho
Nacional de Ética e Pesquisa, e, também necessariamente como regra, não deveria ser
registrado na Anvisa?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Depende do tipo de
pesquisa, o Conep é sempre acionado quando se propõe mandar as amostras e tecidos
para o exterior, ela tem que ser acionada quando envolve pessoas de origem indígena,
ou crianças, e, enfim, isso tem um envolvimento com a Conep, eu não sei exatamente se
esse trabalho foi ou não registrado na Conep.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não foi, na
Conep não, desculpa...
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – ... Na Comissão de
Ética ele com certeza ele passou...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Na Conep
também, na Anvisa que não.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Na Anvisa, ela é trata
de fiscalização principalmente do que eu entendo, e, por exemplo, se formos trabalhar
com células tronco ou purificadas, e então eles fazem uma análise dos laboratórios que
fazem a questão investigativa, e, a questão ética, se a pesquisa envolve questões éticas
em relação ao paciente, bem como se o termo de informação ao paciente está bem feito,
claro, de tal maneira que o paciente possa decidir espontaneamente e sem nenhum
constrangimento, a Comissão de Ética tem a obrigação de fazer.
E analisada por pares, que, não tem a ver com a pesquisa e que tem total
independência, quer dizer, mesmo eu não posso ter acesso ao que eles definem e
trabalham internamente. E essa Comissão de Ética pode a todo instante fazer pesquisas,
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voltar projetos se eles não estão bem informados e se eles sentem que existe alguma
incongruência ou algum ponto que não sejam destacados, mas, a Comissão de Ética,
sim, e a Conep, também foi informada.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. O
nosso organismo pelo conhecimento aqui produz a fosfoetanolamina que atua no
metabolismo basal e o nosso sistema imunológico, esse é o conceito básico que nós
temos, e, fabricando a fosfoetanolamina fora do corpo, através de uma síntese
desenvolvida, o nosso organismo também absorveu a fosfoetanolamina que chamamos
de sintética, porque fez a síntese feita fora do corpo.
E então um paradoxo, um paralelo que nós temos usado é que o senhor sabe que
o carvão é carbono puro, e, submetido a uma certa pressão de temperatura, ele queima,
quer dizer, serve de material energético, ele é preto, lamelar e tem pouco valor. Mas, o
mesmo carbono puro lá no centro da terra submetido a elevada pressão e temperatura,
vira diamante, e que é branco, puro, e tem valor. E então são no mesmo paralelo, uma
coisa é carbono puro, as duas são, um tem valor e o outro não tem.
E nós tivemos o conhecimento de que alguns pesquisadores produziram
fosfoetanolamina como suplemento vitamínico, mas, sem fazer a síntese, e então
venderam carvão por diamante, e até recentemente tivemos uma notícia de que eles
foram presos, e, então, dentro desse conceito, a síntese da fosfoetanolamina foi feita em
um laboratório credenciado fármaco químico, haviam três ou quatro laboratórios que
faziam esse procedimento, e, foi escolhido o PDT Farma de Cravinhos, para fazer a
síntese da fosfoetanolamina.
Essa síntese foi produzida e se fez e saíram de lá sacos de 30 quilos e para que
fossem encapsulados, e, a Furp de Guarulhos recebia esse material, e, fez o
encapsulamento de 500 miligramas, e ao sair de Cravinhos, da PDT, o material
fosfoetanolamina sintética saia ensacada com a análise química, exatamente sobre o seu
teor, sua composição, etecetera, e ao chegar na Furp, em Guarulhos, por processos
industriais não se conseguia encapsular e então foi adicionado na mistura um material
dito inerte chamado... Onde se tinha sílica, e estearato de magnésio.
Essas cápsulas já com esse material dito inerte, eram transferidas da Furp para o
Icesp, e, sem análise química, ou seja, a análise química feita na fábrica foi a análise que
acompanhava da Furp para o Icesp. E, algumas pessoas dizem que esse material dito
inerte poderia afetar a estabilidade do produto e até o prazo de validade dele, e como
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não foi feito, ficou então consignado do ponto de vista de rastreabilidade que
normalmente essas operações exigem e ficou consignado uma não conformidade
considerada grave.
E o Icesp recebendo esse material armazenou e recebeu o exame químico da
fábrica de Cravinhos, mas não da Furp, e, armazenou e distribuiu aos pacientes dentro
da maneira proposta do projeto e dentro da experiência e o Icesp distribuindo aos
pacientes, dentro das dosagens recomendadas, esses pacientes que foram objeto de
estudo, eles receberam também nesse ponto esse material é entregue aos pacientes e não
passou por análise clínica, ou seja, também há uma falha de rastreabilidade, e que
normalmente se exige em pesquisa.
E essa falha também compromete, porque se o material dito inerte afetou a
estabilidade do produto, e se essa estabilidade, ao Icesp distribuir, poderíamos estar
distribuindo um material instável e com a validade vencida. E então eu pergunto ao
senhor, do ponto de vista pesquisa clínica, o senhor entende que seja necessária essa
rastreabilidade seja adequada, ou seja, falharam nesse ponto?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Bom, eu poderia
dividir a pergunta do senhor em duas partes, a primeira questão do metabolismo eu acho
e tenho certeza de que a resposta para essa incorporação de membrana angiogênese e
como é dito dessa substância, ela tem que ser bem trabalhada por um bioquímico e um
químico que tem uma profundidade grande na questão do metabolismo endógeno do ser
humano.
E agora quanto a pesquisa clínica, eu estou tomando o conhecimento agora e
pelo que o senhor está me dizendo, desse trânsito da medicação, mas, o que sabemos de
pesquisa clínica? A droga tem que ser armazenada em um local seguro, em uma
farmácia, de preferência com acompanhamento de um farmacêutico e identifica e faz
toda a chamada dispensação para o paciente no tempo certo.
E é claro que se eu sou um pesquisador e recebo a droga, eu tenho que estar
confiando em quem entregou para mim e que ela está correta, e normalmente, em uma
pesquisa clínica o agente final que é a farmácia e o pesquisador, eles recebem isso como
se fosse de uma maneira bem qualificada para ser entregue ao paciente. Eu não tenho
conhecimento de que o agente final que seria a farmácia da instituição que vai distribuir
o remédio teria que testar novamente a medicação.
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Eu não tenho conhecimento, agora, o que eu sei que no Icesp a farmácia ela é
bem organizada, e tanto que averiguações de organismos de certificação a farmácia
sempre tem tido...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Essa
Comissão sempre esteve presente no Icesp verificando a armazenagem e esses aspecto
ainda não se discute.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Ok.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Sr. Presidente, eu poderia fazer uma
consideração? Nem tanto é pergunta, é mais uma consideração.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não, agora a
palavra com o deputado Rafael Silva.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Eu sou de Ribeirão Preto, como muitos
sabem, e eu me lembro, ali tinha um banco de São Paulo, e ele era um banco fraco no
estado de São Paulo, mas, em Ribeirão ele era o mais forte, e, tinha um gerente muito
competente. E então era fraco em outras cidades e lá era forte. Eles criavam historinhas,
aquela época o povo tinha menos preocupação, e uma vez chegou um cliente do banco e
ele falou com o gerente, ele era fantástico, muito competente e conhecido por todo
mundo.
E falou, “Sr. Fulano, eu estou com um cheque do douto município e eu queria
que o senhor me libere”, “não posso liberar”, naquela época, mais de 50 anos atrás,
demorava um montão de dias para os cheques serem compensados, é diferente. E ia no
malote para outra agência do banco, se não tivesse naquela cidade, ia para outra lá perto,
ia para a compensação e aí depois voltava, essas coisas. E ele falou, “mas, não, o cara
que emitiu o cheque é muito bom”.
É igual estamos falando aqui que o pesquisador hoje, que o depoente hoje é bom
e sério, e muita gente competente veio aqui para falar, e então o gerente do banco disse,
“para mim não interessa se o emitente é bom, me interessa se o cheque é bom”, e
mesma coisa do que estamos falando aqui, “porque o Dr. Fulano é isso, é professor não
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sei de onde, isso e aquilo, é muito bom”, mas, quer dizer, para nós, para mim, em
particular e para essa Comissão, eu tenho certeza que não interessa se o médico é bom.
Não, interessa se a pesquisa é boa, e se ela foi bem-feita, e, para não ficarem
dúvidas pairando no ar, eu entendo que esse pessoal que acompanha a fosfo e defende
ela, deveria ter uma participação mais ativa. O produto sai de Cravinhos, e, olha, então
isso teria de ser fiscalizado, e, aliás, o fiscal quando ia em uma empresa antigamente, eu
sei porque eu trabalhava nessa área e eu enxergava. Eu chegava em uma empresa e
verificava a documentação e depois lacrava tudo, e negócio esquentava, derretia e ficava
fechado. E só ele podia chegar e abrir, tirar aqueles lacres e continuar examinando o
documento em outro dia ou em outra semana, e, então ele ficava lacrado.
E ficava tudo guardado ali e ele tinha esse controle. E agora, vai de Cravinhos,
vai para o Icesp, e ele é bom, quer dizer para mim não interessa se é bom. Vai não sei
para aonde, mas aí tem um aditivo para se poder encapsular, e, então, os pesquisadores
que defendem esse produto não tem um acompanhamento, ficaram no escuro, e os
interesses existem? Será que existe algum interesse? É uma pergunta, e eu aprendi em
filosofia que a pergunta é mais importante que a resposta.
E quais interesses? De que lado? Do outro lado? Quem ganha e quem perde com
isso? E eu aprendi também com os sofistas, e um deles, o Pitágoras, importantes com
respeito ao pensamento um deles falou, “mais importante do que é a verdade, é aquilo
que pode ser provado e defendido”. Quer dizer, aquilo que pode ser provado e
defendido é mais importante que a verdade.
Então, quer dizer, quando a verdade pode ser provada e defendida, ela passa a
ser importante, não por ser verdade, que ela pode ser provada e defendida. E aí entrando
na história dos sofistas que não eram bem-vistos na filosofia, provamos alguma coisa,
foi provado? Mas o fulano é bom, não, sinceramente, Sr. Presidente, Sr. Relator, para
mim isso não importa, o que importa é se houve o acompanhamento, se os
pesquisadores estiveram ali olhando isso, tem que ser lacrado.
Porque de repente eu mando um carregamento do produto e será que ele vai ser
o mesmo amanhã? E então, infelizmente, vivemos no Brasil onde as coisas não tem
muito controle, e então me desculpem todos que falam, o “fulano é bom”, não discuto
isso, mas e o teste? E os exames? Não foram bons.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado,
deputado, pela colaboração, deputado Rafael Silva. E eu passo agora a palavra ao Ed
Thomas... Márcio Camargo? Passo então a palavra ao deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cumprimentar a todos, e ao Dr. José
Otávio, sua assistente, eu gostaria de dar ciência Sr. Presidente, aos pares que aqui estão
e mais o pessoal que nos assiste, de um comunicado da diretoria da fosfoetanolamina
publicado em novembro de 2017, medicina da USP, em razão de questionamentos que
vem sendo feitos por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia
Legislativa de São Paulo, e, a Faculdade de Medicina da USP vem a público defender
os métodos e o rigor científico e a seriedade de toda a equipe do Icesp, Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo.
E na pesquisa feita sobre a substância fosfoetanolamina indevidamente chamada
de pílula do câncer. E no interesse maior de cada paciente e de sua saúde e segurança, o
Icesp realizou minuciosa pesquisa concluindo que a substância não produz benefícios
clínicos significativos, em outras palavras, de 59 pacientes avaliados e reavaliados
apenas um apresentou discreta melhoria em seu quadro clínico.
E resultado, portanto, muito aquém do mínimo aceitável para que a substância
fosse indicada para tratamentos. E, o Icesp possui um histórico de dedicação incansável
no tratamento de pacientes oncológicos, e, sendo reiteradamente avaliado como melhor
Hospital Público de São Paulo, e, questionamentos sobre resultados científicos são
naturais, parte da própria ciência e de sua história. Terminando, se há ainda alguma
dúvida sobre a eficácia da citada substância, um caminho recomendável seria a Alesp,
ajudar a viabilizar um novo estudo em outro centro público de notória capacidade.
E em ao invés de instalar uma CPI, e, é por meio da ciência e da medicina de
qualidade que iremos defender os interesses dos pacientes, e, motivação maior de todos
nós. Tenho certeza, José Otávio Costa A. Júnior, diretor da Faculdade de Medicina da
USP, e presidente do Conselho Deliberativo do HC, FM USP.
O senhor tem ciência disso que o senhor escreveu em novembro de 2017?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Tenho, sim senhor.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. E o senhor participou das pesquisas, tem
conhecimento do transcorrer das pesquisas durante os testes para fazer essas
afirmações?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu não participei
diretamente da pesquisa.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor acabou de dizer que é anestesista e
que não tinha conhecimento da pesquisa e ainda a pouco pela indagação do Presidente
desta Casa, desta CPI, Roberto Massafera. E o senhor vem a público escrever um
comunicado desse sem conhecimento da pesquisa?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Sim, porque esse
relatório foi extraído diretamente dos pesquisadores.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Qual relatório, me explique, por favor.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O relatório que está
dizendo que parte do tratamento com casos que de fato era se eu não me engano o
melanoma que respondeu favoravelmente, e um paciente que tinha câncer de pulmão, e,
ele apresentou o resultado parcial.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor recebeu um relatório?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Informações do
pesquisador, do professor Paulo.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Recebeu uma informação do pesquisador,
que o senhor teve conhecimento na imprensa ou o senhor recebeu um relatório, o senhor
está sob juramento?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Informações do
pesquisador.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Que tipo de informação o senhor recebeu,
por favor, discorra.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Exatamente o que
está aí transcrito.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Qual é a responsabilidade do senhor no caso
da apuração do CEP, o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da USP? Haja visto
que o senhor é o diretor.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O CEP tem uma
independência constitucional, e regulamentar, ele tem total independência na sua
averiguação da pesquisa e desde a sua submissão, o seu acompanhamento e o seu
término.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – É normal o CEP, já que o senhor é o diretor,
demorar seis meses para dar um parecer haja visto que estávamos tratando de uma
pesquisa e que nesta pesquisa várias vidas humanas foram atingidas?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O tempo de duração
que o CEP depende da complexidade da pesquisa e da ida e vinda se tem dúvidas ao
pesquisador.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – É normal seis meses para a aprovação de um
TCLE?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Pode ser. Em média
eles demoram de três meses a seis. E em média, agora, depende da complexidade, e se
for uma pesquisa mais simples, é menos tempo.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Caso um erro, um equívoco, seis meses é
normal?
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Pode ser. Tem
situações que demora até mais.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pode ser? Ok. Qual é o seu real interesse em
emitir uma opinião de valor? Resultado, portanto, muito aquém do mínimo aceitável
para que essa obstância fosse indicada para tratamentos? Qual é o seu real interesse em
emitir a opinião de valor?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – A instituição ela tem
os seus pares, e nós primamos pelo rigor científico, e, esses pesquisadores como eu
informei no início são pesquisadores de grande qualificação técnica, e a instituição tem
uma certa obrigação de manter a sua qualificação e a sua qualidade sob controle. Nós
confiamos nos pesquisadores, senão a pesquisa não teria sido realizada. E a
manifestação é institucional, não é pessoal. E eu represento um colegiado, da Faculdade
de Medicina.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Qual é a sua visão hoje após quatro meses de
apuração dessa CPI legítima, e óbvio que o senhor deve estar acompanhando pois fez
opinião e comunicado de valor, por ter escrito esse comunicado, a sua opinião é a
mesma de novembro de 2017, não mudou nada, ou mudou alguma coisa com relação a
legitimidade dessa CPI na apuração?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – A CPI é legítima...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... Presidente, só um minuto, por favor, eu
gostaria que a senhora não emitisse nenhuma... Ele está aqui como testemunha, a
senhora tenha ciência de que não se pode comunicar com a testemunha, ele não está
aqui sendo acusado, e então eu peço, por favor, que a senhora neste momento em que
ele está sendo arguido deixe ele responder e não emita opiniões. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Então vamos lá,
deputado.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pois não.
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Vamos entender uma
questão que é a seguinte, a CPI é legítima.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Quer que eu repita?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não, perfeitamente...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor acha legítima essa CPI então?
Ok então.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Legítima, porque a
CPI os senhores representam os interesses da população e é mais que legítimo se existe
uma dúvida se a droga é efetiva ou não, é justo que haja uma apuração, principalmente
que a pesquisa foi contratada pelo próprio governo do Estado, e, ele é quem contratou
uma pesquisa via Secretaria Estado da Saúde, e, solicitou a um de seus institutos que
nós somos, vamos dizer assim, conectados administrativamente e o Estado solicitou que
essa pesquisa fosse feita.
E então como se tem dinheiro público e tem interesse da população, é mais que
justo e legítimo que a CPI faça suas indagações. E agora deputado, o senhor sabe
melhor do que eu, e todos aqui presentes sabem, que o câncer é uma doença altamente
fragilizante da população, pessoas buscam de qualquer maneira um tratamento, qualquer
que seja, para tentar sobreviver, e agora eu posso dizer ao senhor que essa minha
afirmação é corporativa e ela é institucional.
E eu não posso dizer ao senhor porque eu não sou oncologista, se essa
medicação ela tem valor ou não, eu não posso dizer ao senhor como técnico e
pesquisador, agora, eu volto a dizer, se existem dúvidas, façamos outra pesquisa, porque
tem que ser esclarecido até o final, se existem dúvidas da sua eficácia e quanto ao
número de pacientes, se tem que colocar mais braços de doentes, é legítimo que se faça
outro, agora, se existe alguma questão técnica da instituição que foi contratada para
fazer pesquisa. Por que não buscar uma outra e outras?
Porque, quem é o beneficiário final de toda essa história? A população, que vai
ter acesso a medicação de eficácia, mas ela tem que ser de fato provada, eu não sei se
ela é eficaz. E eu não posso dizer para o senhor do ponto de vista técnico.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
nobre relator, eu queria apenas dizer que essa Comissão, que todo o convidado e
convocado, no caso mais os convocados que até por precaução pessoal pela própria
posição que eles têm na sociedade, tem sido acompanhado por um advogado e eu acho
que nada impede que o advogado que acompanha o doutor opine para alguma coisa...
Nada que foi dito aqui compromete, e então alguma coisa que ela possa ajuda-la, é um
direito que ele tem, mas eu queria dizer o seguinte, só para esclarecer um pouco mais,
mas essa pesquisa da fosfoetanolamina ela foi iniciada em 1994 no Instituto de Química
na USP em São Carlos, onde a USP fez um convênio com o Hospital do Câncer de Jaú.
E lá em Jaú a pesquisa atingiu e ainda não havia nem a Anvisa, e havia só o
Ministério da Saúde e com credenciamentos, através da vigilância sanitária, e que essa
pesquisa passou pelo primeiro estágio que era o estágio de estudo em animais, e, o
segundo estágio é o ser humano, questão do efeito colateral. E isso ficou documentado,
o terceiro estágio que seria então em função da própria doença, e não progrediu, parou,
e lá em São Carlos, por algum motivo a pesquisa ficou estacionada, mas, o laboratório
fazia 200 pílulas por dia e doava para as pessoas que pediam.
E ao longo dos anos tivemos o aumento de demanda, e elas passaram a ser
judiciais e tivemos mais de dez mil ações judiciais contra o Instituto de Química na USP
de São Carlos para que fornecesse dez mil vezes, 500 pílulas, cinco milhões de pílulas
que não teriam condição de atender, então, o reitor por medida de precaução suspendeu
e fechou o laboratório, aí o governador Geraldo Alckmin atendendo a demanda popular
das pessoas que ao longo dos anos se beneficiaram disso mandou que se fizesse a
pesquisa pelo menos para se poder apurar, temos a resolução 38 da Anvisa, que permite
que os produtos em fase de aprovação como medicamento, e se já tiver passado pelos
dois primeiros estágios, ou seja, a pesquisa animal e de efeitos colaterais, todos aqueles
pacientes ditos compassíveis, que já fizeram todo o tipo de tratamento e não tiveram
resultados, e então que se tenha esperança em alguma coisa e que haja um
acompanhamento médico e que tenha acesso a isso.
E em função disso conseguimos fazer uma lei aprovada no Congresso Nacional
e sancionada pela Presidente Dilma no ano de 2016, e essa lei ao entrar em vigor ela foi
questionada pela Associação Médica Brasileira e foi obtida uma liminar, ela está
suspensa. E estando suspensa, os médicos não podem até por questão ética e médica,
recomendar nada, mesmo aos pacientes compassíveis, e está lá na mão hoje do nosso
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ministro Carlos... Não, desculpe, do relator no Conselho, do Supremo Tribunal Federal,
Carlos Veloso, está na mão dele para estudar isso e essa CPI, ou não.
Celso de Melo, me desculpe, está na mão dele dar o parecer sobre suspender
essa liminar ou não, e por que temos interesse que eles suspendam? Por que? Ao fazer a
síntese da fosfoetanolamina lá em Cravinhos no laboratório da PDT, e fornecer a Furp,
e, fornece para que fosse testada, nós já temos mais de 2.500 liminares em cima do
laboratório da PDT para fornecer esse produto, que não é um medicamento ainda. E
essas liminares são atendidas na medida judicial, que o juiz determina, e, sem
acompanhamento médico, e então temos hoje mais de 2.500 pessoas com medidas
liminares, adquirindo o produto, mas, sem nenhum tipo de acompanhamento médico
para saber se funciona ou não.
Então, nós queremos aqui, um objetivo nosso, dar continuidade a pesquisa, e
verificar as falhas que foram apontadas e corrigidas. E ao mesmo tempo, chegar lá no
ministro Celso Melo e pedir para ele e levando ao nosso relatório, dizendo o seguinte,
que o senhor tem que cassar essa liminar, porque o juiz que determinar que o paciente
tenha acesso a pílula deve ter um médico acompanhando, e porque já é paciente
compassível, então é esse esclarecimento e eu também queria comunicar que estamos
sendo transmitidos diretamente pela TV Alesp, e, também pela internet.
E então faz o favor de pentear o cabelo e dar um sorriso...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Posso dar continuidade?
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não.
Obrigado.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Onde eu parei mesmo, Sr. Presidente?
Vamos lá, esse artigo foi um ato isolado de sua parte ou de toda a diretoria da Faculdade
de Medicina? Porque no começo o senhor diz aqui que a medicina da USP, o senhor se
intitula a medicina da USP ou é apenas um funcionário público que é diretor em cargo
em exercício, o senhor falou pelo corpo docente, ou falou único e exclusivamente um
ato isolado seu e do senhor, este comunicado?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Falei em nome dos
pesquisadores do Icesp.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Vou repetir, isso foi um ato isolado do
senhor, ou de uma conjuntura da diretoria da USP?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – De uma conjuntura.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – E então, Sr. Presidente, eu quero os nomes e
cargos de todos que fizeram parte e assinaram este comunicado como o senhor disse...
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – ...Não, o comunicado
eu é que assinei, mas foi baseado em informações obtidas junto ao pesquisador
principal, o professor Paulo Hoff.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Eu vou repetir, o senhor não entendeu a
minha colocação, esse foi um ato isolado do senhor, esse comunicado ou foi da diretoria
da USP, como o senhor diz no conteúdo aqui, no meio e lá no final o senhor diz que é o
senhor, eu quero saber se é um ato isolado ou se esse comunicado tem mais pessoas
responsáveis.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não, o ato é meu.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Isolado.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Isolado. Mas,
baseado em informações...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor responderá por isso.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Sim, baseado em
informações obtidas junto aos pesquisadores do Icesp. Eu não tenho condições de fazer
um comunicado sem eles me passarem as informações, elas são obtidas...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor checou as informações que eles
passaram ou simplesmente fez o comunicado?
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu acredito nos
pesquisadores, e que eu acredito que tenham uma confiabilidade, e de tal maneira eu
não tenho um papel investigativo na pesquisa.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – E então o senhor nu e cru, o que eles
passaram o senhor fez o comunicado e assinou?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Sim.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor sabe que essa CPI apurou
negligência, equívocos, contradições de testemunhas e temos aqui que o senhor deve ter
ciência, pois é do CEP, se o senhor quiser eu leio, mas está aqui ao final, e avisamos
deste equívoco, para não falar deste erro, e então essa apuração dessa CPI, já está
chegando à conclusão de contradições, equívocos, falta de planejamento pois nós temos
recursos públicos empenhados para que se fizesse essas pesquisas, temos aqui
medicação vencida, várias, então não houve planejamento também, e nós temos 80%
das cortes que não tem confiabilidade nenhuma, sem parâmetro para se chegar a um
denominador comum se ela funciona ou não funciona, pois as cortes tinham menos de
14 em oito cortes, uma com 21, que preencheu, e uma com 14.
E as demais eu vou até citar a questão do fígado, que tinha um para um, e então
o senhor deve estar ciente, porque o senhor escreveu um comunicado e o senhor está
acompanhando.
Mas, a pesquisa deputado, ela não foi interrompida, ela está aguardando e
chegando a medicação ela vai ser reiniciada?
O SR. RAFAEL SILVA – PDT –Reiniciada? O senhor tem ciência disso que
está falando?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O que estamos
esperando? Que ela seja reiniciada. Por que? Porque no...
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Será que tem confiabilidade de reiniciar os
testes no Icesp? Qual é a sua opinião?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu acho que sim.
Acho não, tenho certeza, e eu...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor acha ou tem certeza?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Tenho certeza.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT –Ok.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – E queria retomar
aquela questão anterior que essa nota também foi discutida junto ao Conselho
Deliberativo do Hospital das Clínicas, e como eu sou o presidente eu assino, mas ela
também emana de um colegiado maior, não é uma ideia só minha.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Bom, eu vou retomar, a ideia é sua sozinho
ou, não é? O senhor já está voltando para trás.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não estou voltando.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Eu quero que o senhor fale se é ou não é.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Deputado, veja
bem...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Pois não, estou aqui para ser ouvido.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Claro, o senhor está
certo.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pelo senhor, o senhor é a testemunha.
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu represento um
colegiado, certo? E esse colegiado ele analisou as ponderações do professor Paulo Hoff,
no colegiado.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Então esse informativo e esse comunicado
foi feito por um colegiado, e não ato isolado do senhor, concorda?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Concordo.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Sr. Presidente, eu gostaria dos nomes das
pessoas e cargos que compõem o conselho deliberativo do HCFM, USP...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...Está anotado...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Que acabou de dizer aqui o Sr. José Otávio,
que não foi ato isolado, ele voltou atrás e já disse que não foi ato isolado. E em
pesquisas...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...Perfeito, será
solicitado e que informe o nome das pessoas do colegiado.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. Em pesquisa pelo seu currículo de
conhecimento já ouviu falar em anuência verbal por órgão federal ou estadual na
questão de pesquisa, ter anuência verbal nada por escrito, isso existe? Já participou de
alguma anuência verbal?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. Qual é a lotação do senhor de origem, o
senhor é da USP de São Paulo, ou é do interior de São Paulo?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Da USP de São
Paulo.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor reside em São Paulo mesmo?
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Resido.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. Sr. Presidente, era só isso que eu tinha
para arguir com a testemunha que hoje foi ouvida...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Ed Thomas...
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Quero agradecer, só um minutinho Sr.
Presidente, só concluindo, eu quero agradecer a presença do Sr. José Otávio e que sem
dúvida corroborou muito com essa CPI, muito obrigado.
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu agradeço,
deputado.
O SR. ED THOMAS – PSB - Presidente, satisfeito com as perguntas feitas pelo
senhor como Presidente, e pelo relator e eu quero agradecer ao Sr. Otávio, muito
obrigado pela presença.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Márcio
Camargo? Então, só para fechar. Eu participei do início dos trabalhos junto ao
governador Geraldo Alckmin e junto ao David Uip, o secretário e o próprio Paulo Hoff,
e o governador destinou que poderiam ser gastos em torno de cinco milhões de reais
para a pesquisa, e posteriormente, à medida em que foi sendo desenhado o projeto, a
Anvisa, alguém exigiu que os pacientes previstos, 210, tivessem uma ajuda de custo de
área, de alimentação e de transporte, porque se tratava em verba de pacientes
selecionados entre a população que lá frequenta.
E também que cada um desses pacientes tivesse um acompanhamento, e foi
apresentada uma estimativa de custo de mais de três milhões, coisa que também foi
autorizada pelo governador perante o secretário. E, depois que foi instalada essa CPI,
um deputado nosso aqui da Casa, dizendo que esse assunto não era do Legislativo, esse
assunto era médico, de universidade, de pesquisa e que estava distante do nosso meio e
que já tinha sido destinado mais de 30 milhões nessa pesquisa.
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E para a surpresa nossa, nós constatamos que foi destinado ao Icesp, 300 mil
reais e o relatório apresentado pelo relator Paulo Hoff, é que ele tinha gasto até agora 94
mil reais, e até agora eu diria o mês de fevereiro. Então, são contradições que vivemos e
que ficam meio perdidas, então o senhor entenda bem. Mas, queremos agradecer muito
a sua presença, o professor titular da USP, do departamento de cirurgias, e, o senhor é
um homem que tem um currículo invejável se eu fosse médico anestesista, porque eu
poderia ser um monte de outras coisas, mas, é invejável dentro disso.
E eu acho que apenas as divergências que eu verifico aqui e que são muito mais
na questão de interpretação de funções e tudo isso, mas estamos bem agradecidos, o
senhor deixar o trabalho e vir aqui para colaborar conosco nessa CPI, muito obrigado e
não havendo mais...
O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – ...Eu é quem
agradeço, deputado.
O SR. - Apenas uma observação bem curta, aqui inclusive a princípio, falei em
minha fala que não duvidamos das qualidades das pessoas que vem aqui para fazer
depoimento, nem do Paulo Hoff, e nem do David Uip, mas, eles se colocaram contra a
fosfoetanolamina e bom lá atrás, lá adiante já, e então eles entraram para esse assunto
com a consciência formada de que não deveria dar certo, e então quer dizer, eu não
duvido de ninguém, do Icesp, eu duvido dessa pesquisa que para mim, responsabilidade
minha, que foi fajuta.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bom, eu queria
só para encerrar a fala, e nós ouvimos aqui palavras que nos próximos 20 anos, 30% da
população no mundo de alguma forma terá contraído algum tipo de câncer. Então, passa
a ser preocupante, não só para os nossos sistemas do SUS, que é extremamente
deficiente, como até os planos de saúde nacionais que passam sobre essa sobrecarga.
Então na hora em que se tem alguma alternativa complementar ao conhecimento
já existente, sempre ficamos achando que nada melhor do que o Estado investir nessas
pesquisas que poderão de uma certa forma reverter em benefícios para a sociedade.
Obrigado. E encerrando. Não havendo mais nada a se tratar, está encerrada a presente
sessão.
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CPI – FOSFOETANOLAMINA
04.04.2018
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – FOSFOETANOLAMINA
04.04.2018
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Boa tarde a todos
e todas. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 16ª reunião, da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam
o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância fosfoetanolamina
sintética produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos.
E essa CPI foi requerida pelo nobre deputado Rafael Silva. Eu registro a
presença dos deputados: Rafael Silva, Ricardo Madalena, Wellington Moura, Ed
Thomas e este Presidente, Roberto Massafera. Eu solicito ao secretário da Comissão, a
leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
deputado.
O SR. – Solicitar a dispensa da Ata, é de conhecimento dos deputados da CPI, a
Ata já debatida nessa CPI.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado.
É regimental. Estando todos de acordo, está dispensada a leitura da Ata, considerada
então aprovada. Ordem do dia, discussão e deliberação do relatório final executado por
essa Comissão e de autoria do nobre deputado Ricardo Madalena, eu solicito ao
deputado, que faça a apresentação e leitura do relatório final ou da conclusão.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cumprimentar a todos os pares que
aqui estão, Ed Thomas, Wellington Moura, idealizador desta CPI, Rafael Silva, e o
nosso Presidente Roberto Massafera. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
síntese do relatório final, Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a
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finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a
liberação da substância fosfoetanolamina sintética produzida...
O SR. – ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem,
nobre deputado.
O SR. – Em que página está essa leitura, por gentileza?
O SR. RICARDO MADALENA – PR – É a primeira página, no início, capa.
O SR. – Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Da substância fosfoetanolamina
sintética produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos, e, Presidente,
deputado Roberto Massafera Presidente Rafael Silva, relator deputado Ricardo
Madalena, São Paulo, 2018. Nós temos o sumário, apresentação, e insuficiência e ou
deficiência do protocolo de estudos. Dois, análise insuficiente de material, três,
interrupção aleatória dos testes. Quatro, falta de planejamento.
Cinco, decidia e descaso. Seis, necessidade de aprofundamento das apurações e
das recomendações finais. Apresentação, senhoras deputadas e senhores deputados,
senhoras e senhores, de tudo aquilo que foi apurado por meio dos trabalhos da CPI,
especial e notadamente com relação aos depoimentos colhidos juntos a diversas
autoridades que puderam colaborar com os seus conhecimentos médicos, científicos, o
fato mais relevante a ser destacado e quanto ao objeto das investigações e diz respeito a
existência de veementes condutas praticadas por agentes públicos e no bojo de um
relevante trabalho de interesse público.
Dirigidas não a execução de um trabalho de verificação técnica, acerca da
viabilidade da fosfoetanolamina sintética como um material eficaz para o tratamento do
câncer antes, e, sobretudo, a CPI pode constatar por meio de quase 40 testemunhas e
diversos outros documentos pertinentes a investigação que a atuação do Icesp se pautou
desde o início pela adoção de procedimentos que se interpuseram como embaraços. Ou
mesmo como obstrução.
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A consecução de resultados científicos adequados. Aqui nesta Casa também o
deputado Márcio Camargo. E a constatação dessa situação cuja a gravidade é acentuada
até mesmo pela comprovação de gastos de recursos públicos, totalmente desprendida e
de reais objetivos... Totalmente desprendida dos reais objetivos públicos aos quais
deveriam dirigir-se aos esforços do investigador principal e sua equipe do Icesp. E pode
ser sintetizada para a melhor elucidação dessas conclusões a partir dos seguintes
tópicos...
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Pela ordem,
nobre deputado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu queria
também comunicar aqui a presença do nosso companheiro e nobre deputado Márcio
Camargo, que, migrou do PSC para o PSDB e então participa como nosso companheiro
e deputado. Obrigado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Um, insuficiência e ou deficiência do
protocolo de estudos. O protocolo de estudos apresentado ao CEP/CONEP pelo ICESP
(cujo comprovante de recebimento não possuímos, comprovante esse que indique a real
apresentação do protocolo de estudos), por meio de seu titular e investigador principal
(investigador principal), Dr. Paulo Hoff, não teve minimamente o cuidado, quanto à sua
elaboração, de solicitar a colaboração do idealizador e pioneiro das pesquisas sobre a
Fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”, Dr. Gilberto Chierice, o qual
obviamente poderia (e deveria) empregar seus notórios conhecimentos para permitir,
então, que a construção desse protocolo atendesse de forma mais objetiva as finalidades
da pesquisa. Este engano do Investigador Principal e sua equipe do ICESP caracterizou,
de início, uma falha que, ao fim e ao cabo, maculou sobremaneira todos os trabalhos ali
realizados, resultando – como se poderia esperar (ou mesmo como deveria ser) – na
constatação oficial sobre a ineficácia da Fosfoetanolamina sintética, a “pílula do
câncer”.
A fim de ilustrar essa insuficiência e/ou deficiência do protocolo, calha trazer a
lume apenas um excerto do depoimento prestado pela Dra. Suleima Abou Jokh,
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coordenadora de estudos regulatórios e responsável pelo envio de informações ao
CEP/CONEP, ao ser indagada pelo Relator da CPI, Deputado Ricardo Madalena, “a
ingestão de cápsulas, ao mesmo tempo, foi definida pelo investigador principal ou por
toda a equipe?”
Dra. Suleima Abou Jokh – Pelo Prof. Paulo. Dentre vários testemunhos colhidos,
ao menos 3 relatos apresentaram versões análogas, no sentido de que todos os
procedimentos assentaram-se em determinações fixadas unilateral e isoladamente pelo
investigador principal, Dr. Paulo Hoff, fato esse que bem demonstra que a pesquisa já
continha comprometimentos antes mesmo do início dos respectivos testes, cujos
resultados – por óbvio – somente poderiam ser aqueles que levaram à sua paralisação
devido a uma suposta “ineficácia” da substância. Pág. 14 – Deputado Ricardo Madalena
– Todas as decisões são tomadas pelo investigador principal, Dr. Paulo HOFF. É isso,
na sua opinião? Dra. Suleima Abou Jokh – Dono do Projeto. Isso.
Página 14 – Deputado Ricardo Madalena – Se tomou a decisão de fazer ou não
farmacocinética, o recrutamento de todos os pacientes em estado terminal, a substância
dada ao mesmo tempo, em detrimento daquilo que há 10 anos vinham fazendo, no café
da manhã, almoço e jantar, tudo isso cabe ao investigador principal? Dra. Suleima Abou
Jokh – Todos os procedimentos que estão descritos no projeto são dele, de mais
ninguém. (página 14).
Análise insuficiente de material, dentre os dez tipos de coortes dos materiais
examinados (dez diferentes tipos de câncer), somente apenas um coorte preencheu
totalmente as respectivas especificações, ou seja, de 21 pacientes submetidos aos testes,
um deles ficou no limite (junto a 14 pacientes), sendo que todos os demais colocaram-se
abaixo dos índices de confiabilidade, circunstância que de per si já comprometeu a
pesquisa, tendo em vista que 80% dos pacientes foram examinados em desacordo com
parâmetros que permitissem, assim, a obtenção de conclusões cientificamente válidas.
Frisa-se que, em atenção àquilo que afirmaram de modo uníssono vários especialistas
ouvidos pela CPI, a quantidade de 14 pacientes constituiu o número mínimo para
permitir a obtenção de confiabilidade nos testes.
Três, interrupção aleatória dos testes. Como respaldo para sua decisão que
determinou a cessação das pesquisas, o investigador principal, Dr. Paulo Hoff, afirmou
no dia 31/03/2017, que “pacientes com câncer avançado vão a óbito, é parte da história
natural da doença”. No entanto, a despeito da ciência e da concordância de todos os
pacientes com os termos das pesquisas (conforme os respectivos documentos por eles
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subscritos), o investigador principal jamais poderia empregar tal “constatação” como
justificativa para impor a paralisação das pesquisas – compreendendo-se, disso que a
ultimação dos trabalhos assim ocorreu devido a um suposto “imperativo ético”. Ora, a
afirmação do investigador principal pauta-se exclusivamente em mera suposição,
desprovida até mesmo de amparo médico, já que, da maneira e para a finalidade como
foi utilizada, qualquer leigo poderia invocá-la, pois foi empregada de modo aleatório e –
pior ainda – sem sustentação provinda das próprias pesquisas que estavam sendo
realizadas.
Por simples conhecimento empírico (ou seja, sem demandar especialização
médica), é possível afirmar que a ministração da substância aos pacientes testados,
ainda que estivessem em estágio terminal da doença, constituía instrumento eticamente
válido e eficaz para, ao menos, permitir-lhes a busca da cura ou de um tratamento
visando a uma dilação de sobrevida. Ao sustar a pesquisa, o ato do investigador
principal coonestou a “certeza” que ele próprio erigiu como suposta “fonte científica”
para sua atitude.
Ora, não se poderia tomar como ética tal conduta, dada sua absoluta falta de
confiabilidade científica, mesmo porque não haveria parâmetros científicos adequados,
principalmente diante do comprometimento de 80% dos coortes examinados. Essa
decisão do investigador principal, em não sendo técnica, serviu apenas como pretexto
para, a bem da verdade, suprimir a esperança (ainda que tênue) dos pacientes que viram
na substância uma chance de cura.
Sem embargo da condenável atitude do investigador principal na seara médica
(ética), é bem de ver que os interesses nela embutidos – embora não pudessem ser
divisados pela CPI – poderão ser expostos de forma mais cristalina a partir 8 de
investigações específicas, levadas a efeito pelo Ministério Público e pelos órgãos de
fiscalização médica.
Merece destaque o que o investigador principal, Dr. Paulo Hoff, afirmou perante
a Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer, em 25/04/17, nesta Casa, após
questionamento do Dep. Ricardo Madalena: “O que determina o intervalo é a
farmacocinética do produto, certo? O resto infelizmente é achismo”. Deveria o douto
servidor público estadual, em cumprimento mínimo de seus deveres, atuar com maior
serenidade no trato dado a vidas humanas, especialmente quando determinou a seu belprazer a ministração errônea de dosagens sem ao menos ouvir o idealizador da
substância.
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Quatro, falta de planejamento. Apesar de envolver cerca de 40 profissionais da
área médico-científica, a pesquisa permitiu que houvesse aquisição de material
excedente em muito àquele realmente necessário, propiciando perda de recursos do
erário, apesar de ter havido submissão de apenas 72 pacientes aos testes. Essa falta de
planejamento também se mostrou visível quando se apura que o tempo de submissão
aos testes foi reduzido em um terço daquele previsto como ideal. Mesmo com a
denúncia efetuada pela Dra. Bernadete Cioffi, não foram adotadas providências acerca
do recrutamento de pacientes, cujo número atendido pelo ICESP suplanta a casa dos
50.000, todos sendo tratados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Apesar de cerca de 40 servidores envolvidos, não houve adequado planejamento.
Os testes foram iniciados em julho de 2016, enquanto a divulgação na mídia nacional
ocorreu em março de 2017, ou seja, após a suspensão da divulgação de novos pacientes;
a divulgação dos resultados, após solicitação de milhares e milhares de pílulas, ocorreu
em 31/03/2017 e 11/09/2017, fato que bem demonstra o desperdício de dinheiro dos
contribuintes, pois a pesquisa se concentrou em apenas dois pacientes, a partir da
divulgação dos testes para a mídia em março de 2017.
Cinco, desídia e descaso. A conduta do investigador principal, Dr. Paulo Hoff,
demonstrou a um só tempo o exercício de um labor desidioso (no tocante ao
cumprimento de funções públicas) e de uma atitude de descaso (diante das expectativas
dos 72 pacientes submetidos aos testes e de seus familiares).
Em que pese à notoriedade, à proficiência e à excelência profissional de que
goza junto à Medicina, tido e havido como figura expoente da Oncologia, o investigador
principal, Dr. Paulo Hoff, demonstrou – com a forma suspensão dos testes e com
precariedade da respectiva justificativa – que a pesquisa poderia e deveria ser realizada
com maior rigor, com melhor planejamento e (mais importante) com mais efetividade
no tocante aos resultados por ela almejados, tendo em vista a importância vital que teria
para as vidas de milhões de brasileiros.
Houvesse realmente um interesse humanístico (muito mais do que científico) em
aprofundar os testes e realizá-los com rigor e conformidade às normas pertinentes,
certamente os resultados, ainda que com insucesso, ao menos 10 poderiam gozar de
fundamentação científica plenamente aceita, espancando eventuais dúvidas e repelindo
a probabilidade de serem compreendidos (como ora ocorre) como mero instrumento de
atendimento a interesses obscuros.
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Gostaríamos de tecer, também, algumas palavras sobre a atuação do Secretário
de Estado da Saúde, Dr. David Uip mirando a questão da gestão administrativa.
Conforme se extrai em diversas passagens do depoimento da saudosa Dra. Bernadette, a
participação do Dr. David Uip merece uma apuração mais minuciosa pelo Ministério
Público em suas futuras investigações sobre as irregularidades aqui detectadas, haja
vista que endossou todo o desenvolvimento da pesquisa e, queira ou não, por ser o
superior hierárquico do Dr. Paulo Hoff, é solidário com as palavras proferidas por este
médico e investigador principal do processo de pesquisa da Fosfoetanolamina sintética,
conhecida popularmente como a “pílula do câncer”, bem como solidário ao trabalho
desenvolvido pelo Investigador Principal e sua equipe do ICESP, mesmo após ter sido
comunicado pelos auditores da pesquisa a respeito dos problemas de ordem técnica que
ela vinha enfrentando.
Pelo fato de o Instituto do Câncer ser uma unidade do Hospital das Clínicas e o
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ser uma autarquia estadual
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde deveria o Dr. David Uip ter se valido da
chamada tutela, que é o poder que a Administração Direta tem de fiscalizar as
atividades dos entes que lhe são vinculados, para supervisionar a ordem do Senhor
Governador do Estado, Dr. Geraldo Alckmin de se iniciar o processo de pesquisa da
Fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”, e o Dr. David Uip, 11 conhecedor
dessa ordem deveria ter melhor supervisionado a execução dessa ordem.
Porém, acolheu, precipitadamente, a ordem de suspender o processo de pesquisa
da Fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”. Esse fato é notório e consta da nota
divulgada pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. Portanto,
o Dr. David Uip deveria ter exercido o poder de supervisionar o processo de pesquisa da
Fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer” e não ter aderido ao comando do Dr.
Paulo Hoff e, repita-se, precipitadamente, ter suspendido esse processo de pesquisa que
não observou, minimamente, os procedimentos condizentes para uma pesquisa
científica dessa magnitude.
Seis, da necessidade de aprofundamento de apurações. As conclusões das
investigações permitem invocar desde já a necessidade de que haja a intervenção de
outros órgãos, autoridades e entidades para apurar de forma aprofundada todas as
circunstâncias que envolveram a realização das pesquisas e, principalmente, os motivos
para sua paralisação.
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Como exemplo (quanto aos testes), pode-se cá citar a necessidade de
participação efetiva de outras instituições vinculadas à Fundação Pio XII, à Fundação
Antonio Prudente e à Fundação Hospital Dr. Amaral Carvalho - que, segundo Protocolo
de Estudos, também estavam habilitados a fazer os testes -, entidades com extensas e
válidas atuações no campo da Oncologia, as quais, todavia, embora tivessem pautado
grande e importante parte das 12 investigações por meio de suas intervenções, não
obtiveram do ICESP nem do investigador principal, um atendimento mínimo que fosse,
já que, como visto, toda a pesquisa – a despeito da amplitude de sua importância – ficou
concentrada exclusivamente nas mãos do ICESP e de seu titular, sem que houvesse,
assim, a possibilidade de ao menos ocorrer uma necessária colaboração e cooperação
científica. Esse aprofundamento investigativo também se faz mister diante da existência
de graves e sérias lacunas observadas nos procedimentos do Investigador Principal e sua
equipe do ICESP – como exemplo, cite-se a ausência de resposta à pergunta feita pela
CPI sobre a “anuência verbal” supostamente concedida pela ANVISA e à falta de
exibição de dois projetos mencionados pelo investigador principal em sua entrevista ao
jornal Folha de S. Paulo no dia 09/02/2018.
Nesse aspecto, a par daquilo que várias testemunhas afirmaram, é certo que seria
insubsistente qualquer tipo de “anuência verbal” provinda de um órgão público (ainda
mais da ANVISA), já que, como se sabe, todos os atos praticados pelos entes do Estado,
em todas as esferas, devem obrigatoriamente ser pautados por uma oficialidade, em
função da qual somente se admitem se realizados por meio de documentos (e não por
meras “autorizações verbais”).
Frise-se que o investigador principal afirmou, naquela entrevista, que alguns
deputados tiveram acesso ao projeto de estudos da Fosfoetanolamina sintética antes do
início dos testes. Contudo, conforme certidão anexa, subscrita por todos os
parlamentares integrantes desta CPI, nenhum deles teve acesso a tal projeto. Isso bem
demonstra a reprovável conduta do investigador principal, para dizer o mínimo, a qual
deve submeter-se a novas e mais profundas investigações.
Também vale notar que a realização de aferições mais detalhadas, especialmente
pelo Ministério Público, tem fundamento no fato de não ter havido atendimento a
solicitações da CPI no tocante ao protocolo apresentado ao CONEP. O Ofício nº
11/2018 da CPI, subscrito pelo Deputado Ricardo Madalena, não obteve resposta a
contento, de modo satisfatório, ao indagar sobre o referido protocolo, a despeito daquilo
que disse o investigador principal no seu TCLE.
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O protocolo constituía o documento de suma importância para permitir a análise
da pesquisa sob uma perspectiva ético-médica adequada e suficiente para engendrar os
testes realizados, principalmente quanto ao respeito devido aos parâmetros mínimos de
pesquisa científica e à atenção reservada aos direitos dos pacientes. Também cabe
invocar, aqui, a necessidade de aprofundamento das investigações no que se refere à
não-apresentação (ou mesmo não realização) do laudo de contraprova dos exames da
substância, após seu encapsulamento, pois a Furp constatou a necessidade de acrescer o
material dito “excipiente”, que poderia quebrar a estabilidade da substância. Os
trabalhos das CPI centraram-se apenas na investigação de atos e fatos referentes à
regularidade (ou não) das pesquisas realizadas pelo ICESP sobre a eficácia da
Fosfoetanolamina sintética. Não era nem poderia ser finalidade da CPI determinar a
eficácia da substância no tratamento dos pacientes com câncer.
Assim, no exercício dessa tarefa, os membros da CPI, sem exceção, atuaram a
todo tempo com lisura, transparência, independência, imparcialidade e – principalmente
– dever de responsabilidade com a defesa dos interesses públicos envolvidos na
apuração.
Das recomendações. Por fim, este relatório final e todos os documentos que o
acompanham, serão enviados às autoridades competentes para que possam coligir
elementos que lhes permitam a realização de apurações e investigações e destinadas a
determinar, se for o caso, a ocorrência de atos e fatos caracterizadores de omissão, má
conduta, desídia, malversação de recursos públicos e outras circunstâncias contrárias
aos interesses públicos e até mesmo dirigidas a fins ilícitos ou prejudiciais à
coletividade.
Reafirmamos: pede-se a realização de novas pesquisas com a substância
Fosfoetanolamina sintética, popularmente conhecida como “pílula do câncer”, em
outros órgãos e entidades (públicos e privados) que manifestarem interesse, com
acompanhamento rígido de todos os protocolos e procedimentos necessários, incluindose a supervisão do idealizador da substância, Dr. Gilberto Chierice, sempre com o
intuito de, com isso, viabilizar a todos os pacientes a possibilidade (por mínima que for)
de obter do Estado um instrumento imprescindível de valorização da vida humana, sob
todos os aspectos.
Assim sendo, são estas, a seguir, as recomendações desta CPI:
Um: encaminhar cópia deste relatório final ao Ministério Público do estado de
São Paulo, na pessoa do senhor procurador-geral de justiça, para promover a apuração
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de responsabilidades, civil, administrativa e criminal, pela eventual série de
irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público na realização de pesquisas pelo
instituto do câncer do estado de São Paulo que visavam liberar a substância
fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”.
Dois encaminhar cópia deste relatório final aos Ministério Público Federal, na
pessoa

da

procuradora-geral

da

república,

para

promover

a

apuração

de

responsabilidades, pela eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do
dinheiro público na realização de pesquisas pelo instituto do câncer do estado de São
Paulo que visavam liberar a substância fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”,
haja vista que houve financiamento com dinheiro do sistema único de saúde, e o fato de
o ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações também ter atuado, e/ou
realizado pesquisas nessa área específica; Dois, A, em reforço a este item,
recomendamos tanto ao Ministério Público do estado de São Paulo quanto à Ministério
Público federal para que apurem com extrema técnica, perspicácia, independência e,
sobretudo, rigor, as irregularidades e não-conformidades apontadas, omissões e
equívocos cometidos pelo investigador principal, Dr. Paulo Hoff e sua equipe, pois se
tratava de pesquisa médica em seres humanos. Não podemos repetir o passado e
transformar pessoas em cobaias de pseudo pesquisas.
Não podemos aceitar, no meio médico-científico, seja ele público ou privado,
pessoas que nutram de um sentimento mesquinho e vil, identificado, pela filósofa alemã
Hannah Arendt, como a banalidade do mal. A dignidade da pessoa humana não pode ser
banalizada porque é o centro de todos os ordenamentos jurídicos que prezam a vida
como principal objeto de proteção do estado e do direito.
As palavras são recheadas de emoção e inconformismo com o que foi recolhido
por esta CPI, tanto mais quando nos deparamos com relatos de pessoas que perderam
familiares, de pessoas que ficaram com sequelas para a vida toda.
Repita-se: não estamos colocando a ciência no banco dos réus. Não ignoramos
que a ciência trabalha com probabilidades de acerto e erro. Mas sabemos que a ciência
imprescinde de um método, de um processo de execução que a aproxime, o tanto quanto
possível os seus resultados do ideal de toda ciência, que são a objetividade e a exatidão.
E justamente isso, ainda mais com o uso de recursos públicos, não foi devidamente
observado pelos investigadores do instituto do câncer, e é isso que conclamamos: que as
pesquisas sejam feitas com seriedade, dentro dos cânones da ética.
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Três, encaminhar cópia deste relatório final ao senhor governador do estado para
que ele determine a promoção da apuração da responsabilidade administrativa, pela
eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público na realização
de pesquisas pelo instituto do câncer do estado de São Paulo que visavam liberar a
substância fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”.
Quatro, encaminhar cópia deste relatório final ao senhor procurador geral do
estado para que ele determine: Um, a promoção da apuração disciplinar pela eventual
série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público 18 na realização de
pesquisas pelo instituto do câncer do estado de São Paulo que visavam liberar a
substância fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”, e, dois, promova, no
momento oportuno, as ações judiciais cabíveis para o ressarcimento da fazenda pública.
Cinco, enviar cópia do relatório final ao ministério da saúde e ao ministério da
ciência, tecnologia, inovações e comunicações e também ao CNPq para que apurem as
denúncias aqui levantadas dentro das suas órbitas de competência.
Seis, encaminhamento do relatório final ao tribunal de justiça do estado de São
Paulo, no sentido de que este documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias
no julgamento de ações civis que versem sobre os fatos apurados nesta CPI.
Sete, propor ao senhor governador do estado que destaque do orçamento da
fundação de auxílio à pesquisa do estado de São Paulo (FAPESP) uma parte do que lhe
é destinado pela constituição estadual para que financie pesquisas científicas de caráter
ou natureza clínica, desenvolvidas pelos institutos de pesquisa ligados ao governo do
estado.
Recomendamos a retomada imediata das pesquisas sobre a fosfoetanolamina
sintética, a “pílula do câncer”, com a apresentação de um novo protocolo de estudos
sobre o tema, discutidos esses estudos com os idealizadores da substância.
Nove, recomendamos, em especial, que a retomada das pesquisas e a realização
de novos testes com a substância fosfoetanolamina sintética, conhecida como a pílula do
câncer sejam realizados em outros institutos de pesquisas e hospitais especializados,
sejam no brasil ou no exterior, e que sejam realizados, sobretudo, com seriedade,
transparência, celeridade, profissionalismo, isenção de interesses, honestidade de
espírito e de propósitos.
Antes de encerrarmos nossos trabalhos, os membros dessa CPI agradecem ao
especial apoio do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo
apoio irrestrito ao bom desempenho dessa CPI. E estende-se o agradecimento aos
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demais membros da egrégia Mesa, bem como aos nobres deputados que nos auxiliaram
e cooperaram para o correto e regimental desenvolvimento dos trabalhos desta
Comissão, e, o mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta
Casa que tanto labutaram para se alcançar esse resultado final. E, em especial nossos
agradecimentos ao departamento de Comissões da Secretaria Geral Parlamentar, e a
procuradoria da Assembleia Legislativa.
E em nome do Sr. Dr. Marcos Antonio Hatem Beneton, bem como a todos os
servidores e assessores dos gabinetes dos deputados e membros dessa CPI e das
lideranças dos respectivos Partidos Políticos, e espera-se que sejam implementadas
todas as medidas sugeridas, bem como todas as investigações sejam realizadas com
rigor, transparência e responsabilidade, no sentido de prevenir, coibir e reprimir, e, no
campo das pesquisas científicas realizadas com dinheiro dos cofres do Estado de São
Paulo.
E todos os comportamentos que não coadunem com o bom uso do dinheiro
público, e, a ciência não está no banco dos réus como supôs a SBPC, como supôs o Sr.
Paulo Hoff, e em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo”, como quiseram supor os
médicos e cientistas que assinaram os manifestos contra essa CPI, e, não, a ciência não
está em julgamento. O que está em investigação é o saber o porquê do não cumprimento
da ordem do senhor governador do Estado, bem como a violação do artigo 268 da
Constituição do Estado de São Paulo, e, que prescreve que o Estado promoverá e
incentivará o desenvolvimento científico a pesquisa e a capacitação tecnológica.
E pesquisamos a fundo, para poder essa CPI apresentar para a sociedade e para
toda a população do nosso Estado um relatório baseado em fatos, e, com credibilidade,
responsabilidade e independência. E nada aqui foi inventado, trabalhamos
incessantemente, inclusive no recesso. E passamos vários meses debruçados na análise
de documentos, e declarações, transcrições de documentos, envio de requerimentos,
audição de gravações, exposição de mídias, e, oitivas de testemunhas.
Muitos momentos foram tensos e de emoção, mas, chegamos ao final com a
certeza de que realizamos o nosso trabalho, coletamos o maior número de provas, e,
para auxiliar as autoridades competentes no aprofundamento de futuras investigações e
desde já afirmamos, iremos acompanhar de perto a evolução dos próximos passos após
o envio deste relatório final as autoridades nomeadas. E, já que falamos em emoção,
impossível deixar de prestar uma singela homenagem a Dr. Bernadette Cioffi, que
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trabalhou na equipe de auditores independentes, e, prestou um riquíssimo depoimento
perante essa CPI.
Mas, infelizmente, sucumbiu aos dessabores do câncer, doença essa cuja a luta
abraçou em sua carreira. A Dra. Bernadette nos deixou em janeiro deste ano. E temos a
certeza de que descansa ao lado do senhor. São Paulo, 04 de abril de 2018, deputado
Ricardo Madalena, relator desta CPI, muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, nobre
deputado, Ricardo Madalena. Agora passaremos a discussão do relatório final desta
CPI. Com a palavra, nosso deputado Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Obrigado, Sr. Presidente. Srs.
Deputados e todos que aqui estão presentes nesta CPI, gostaria de deixar pequenas
palavras, acompanhei claramente cada palavra que foi escrita nesse relatório do
deputado Ricardo Madalena, e, me deixou muito satisfeito deputado, parabenizo desde
já pelo relatório na qual foi apresentado com muita clareza nessa CPI a todos nós
deputados.
Eu acho que é isso que esperamos de uma CPI, todos os membros dela, é a
clareza e o que foi falado foi o que foi demonstrado hoje, e eu acredito que todos nós
podemos observar no relatório que o que houve e as injustiças que estão acontecendo e
justiças que queremos que sejam feitas. E uma das coisas que eu gostaria de deixar
relatado até diante da entrevista ao Dr. Paulo Hoff, é que na minha concepção eu
gostaria de deixar registrado que ele foi covarde, porque quando uma pessoa igual a ele
que é médico, exige ética, e o mínimo que ele deveria ter feito com a profissão que
exige ética, é ter dado nome aos bois.
E quando ele disse que haveriam deputados que tiveram acesso ao projeto antes
do estudo começar, ele deveria ter sido homem de dizer quem é o deputado, ou quais
são os deputados. E não deixar vago como ele deixou, porque isso não é atitude de
homem, não é atitude de uma pessoa clara, que mostra clareza, e então, gostaria de
deixar isso registrado porque mostra porque está sendo investigado. E isso mostra
deputado Ricardo Madalena e a todos que estão aqui presentes, o porquê de se estar
sendo investigado.
E, porque não há clareza, falta. E é isso que está sendo trazido nessa CPI,
clareza, transparência. Então eu parabenizo o deputado Ricardo Madalena pela
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transparência, pela forma pela qual foi conduzida a sua capacidade, tanto de V. Exa.
como do deputado Roberto Massafera que demonstrou sem dúvida nenhuma capacidade
de conduzir essa CPI, Sr. Presidente, e capacidade de respeito a esses deputados que
fazem parte como membros dessa CPI.
E então essas são as palavras que eu quero deixar e parabenizo, e, eu gostaria de
parabenizar a todo o trabalho que foi realizado em conjunto com todos os deputados que
fazem parte desta CPI. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado.
O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Com a palavra o
deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS – PSB – Sr. Presidente, primeiramente quero parabenizar
ao deputado Ricardo Madalena pelo relatório final e por todos os trabalhos realizados.
Eu sei da dedicação e do debruçar que o deputado teve em todo esse momento. Foi algo
muito difícil até porque não temos aqui nessa Mesa, creio eu, nenhum profissional da
medicina, da área de saúde para o conhecimento de termos médicos.
Mas, todos nós aprendemos, com certeza, mais um pouco. Mas, o nosso relator
mais do que todos nós. Eu sei da seriedade que ele conduziu. E eu pude, Sr. Presidente,
juntamente com o senhor, Presidente Massafera, e principalmente com o deputado
Rafael Silva, desde o início, o trabalho e o debate nos Plenários da Assembleia
Legislativa e nos vários Plenários em que acontecia.
Do chamamento que fizemos a sociedade, e ela respondeu. E nós buscamos com
certeza um aprimoramento e uma esperança a mais, porque política no resumo é
melhorar a vida das pessoas. E é simples assim, essa é a nossa obrigação e função, e o
deputado Rafael ele conduziu isso acima de tudo com razão, com emoção, com o
coração e toda a sabedoria que ele tem.
Das audiências públicas que o deputado Rafael promoveu, em especial no
auditório Paulo Kobayashi presença do Dr. Gilberto e de outros cientistas, outros
médicos, de pacientes e de pessoas que já não estão entre nós. Mas, que naquele
momento viam nessa pílula acima de tudo uma esperança grande de retomada de vida.
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Pouco entendo de pesquisa, de laboratórios, de remédios, sou muito ruim de remédios, a
verdade é essa.
Mas, eu vivi desde o início com uma emoção muito grande, e o senhor também,
Presidente Massafera de manifestos aqui dentro desta Casa, e levado dessa forma o que
propôs o deputado Rafael Silva, a abertura dessa CPI e não foi fácil, não é deputado.
Mas, ela aconteceu, e então primeiro te agradecer por ter dado essa oportunidade de
aprendermos um pouco mais e de tentarmos através desse relatório não é colocar a
ciência no banco dos réus como colocou o nosso relator, não temos com certeza a
capacidade de estudo que eles tiveram, mas temos a capacidade de investigar o dinheiro
público, e, essa é a função de um deputado estadual, de fazer leis, de fiscalizar
investimentos, se houve ou realmente se não houve.
A parte mais agradável é que não se pare a pesquisa, que ela seja feita com
seriedade, porque nós realmente acreditamos, e já encerrando depois dos parabéns,
quero agradecer o aprendizado de profissionais que aqui sentaram e que vieram, e de
gente que conversou conosco, e que nos procuraram informar daquilo que votaríamos.
Voto com tranquilidade desde já, desde o início disse isso e reafirmarei aqui, mas, quero
dizer que nós não podemos parar, deputado Wellington.
Que a discussão e o debate continuem, e isso é a nossa obrigação, o deputado
Wellington foi Presidente da CPI dos Planos de Saúde dentro da Assembleia Legislativa
e foi um dos momentos de maior vergonha da minha vida um relatório que não foi
aprovado. Quem sabe por ele estar incompleto e inconsistente, o secretário Davi
também não veio. E como não vieram os presidentes diretores, ou o nome que se dá dos
planos de saúde?
Eles estão acima de nós, quem sabe até acima de Deus, porque eles também a
cura, e quando eles querem promove-la, mas quando mais se precisa dela, nas letrinhas
minúsculas e pequenas, que não lemos, está lá que não temos direito aquele tratamento,
e isso é permitido nesse país. E aí a migração na crise em que vivemos para o SUS, e ele
precisa atender, é necessário. E o Dr. Gilberto desde o início falou, “eu quero que seja
pública, eu quero que seja gratuita, e eu quero que seja acessível”, quem sabe por isso
não tenha dado certo ainda.
E então, fica aqui um desabafo que pode ser carregado de emoção, mas, não dá
para se viver sem emoção, não dá para trabalhar assim, até o médico, quem sabe o
profissional e eu tenho uma filha nesse segmento, o tempo vai esfriando o coração, mas
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sempre vamos aconselhando que aqueles que foram pautados para chegar e tirar a dor,
jamais esfriarão o seu coração, pode ter certeza disso, essas pessoas são vocacionadas.
Não estudaram apenas e tão somente para o recurso de dinheiro que é
necessário, não podemos ser hipócritas de maneira nenhuma, e, de jeito nenhum, mas
tudo que é feito com respeito e com amor dificilmente dá errado. É nisso que eu vou
acreditar sempre. E é nisso que eu procuro acreditar todos os dias. E nas pessoas que
perderam os cabelos e que vieram aqui como cadeirantes se arrastando em muletas,
sejam os jovens, crianças, idosos, essas imagens não me sairão da cabeça de maneira
nenhuma e eu jamais fugirei da responsabilidade disso, dessa forma e dessa maneira.
Já fui relator de algumas CPI’s, dentre elas, uma do Ecad, que é melhor do que
ganhar na mega-sena. Realmente recebi processos por isso, no que nós defendemos,
mas que anunciamos algo realmente que pode ter melhorado com todo esse tempo.
Então, fica aqui o meu compromisso não terminou e não acabou, é o início falaram na
semana passada quando disse que votaria com Madalena o relatório. E eu ouvi, “é
placebo”. E eu não tive, mas todos nós e família com o avanço do câncer estamos
sujeitos, e, todos os dias temos doenças novas. E eu acredito na medicina, nos cientistas
e eu acredito nessas pessoas que pouco puderam comparecer aqui, dentro de salas de
estudo elas precisam ser respeitadas.
Essas pessoas não iriam brincar com isso de forma nenhuma, mas não teve a
seriedade necessária para que a pesquisa fosse desenvolvida da forma como deveria ser
e como todas as outras. Então meu voto é favorável, Sr. Presidente e relator, Ricardo
Madalena, obrigado pela oportunidade de estar com os senhores, meu gabinete estará à
disposição para as ideias, investigações, denúncias, e para o que for realmente
necessário e para que essas pesquisas continuem e que nós possamos através do nosso
trabalho, de uma política que está um lixo no país, na lama ainda tem muito adubo e dá
para se tirar muita coisa.
E salvar pessoas e melhorar a vida delas. Muito obrigado, Presidente, por poder
me manifestar aqui e obrigado por poder participar, deputado Ricardo Madalena, Celso,
Rafael e Wellington.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, com a
palavra, agora o nobre deputado Rafael Silva, que é o autor do pedido da instalação
dessa CPI.
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Sr. Presidente e nobres colegas, a vontade de
conhecer, saber e resolver sempre esteve presente na cabeça das pessoas bemintencionadas, e Alexander Fleming quando trabalhava ali com fungos e bactérias ele
viu que um fungo matava bactérias. E achou interessante aquilo, as colônias. E ele era
um cara meio desorganizado, não tinha muita higiene e talvez isso tenha sido o aspecto
positivo e ele viu aquilo tudo.
Dentre outras coisas aquele fundo chamado de Penicillium, e desenvolveu um
trabalho de uma substância a partir realmente do fungo e muita gente achou absurdo,
gente da área, pesquisadores, mas ele continuou, e isso deu origem a penicilina. O que
salvou muita gente, muitas pessoas morriam de infecções e a penicilina veio como algo
mágico. Mas, não foi fácil chegar até lá, e se nós pegarmos o Jonas Salk que começou
esse estudo, a poliomielite para entendermos ela era uma das maiores preocupações do
povo americano. E o próprio presidente Franklin Delano Roosevelt foi vítima da
poliomielite, já moço e ele andava de cadeira de rodas. E um historiador falou que ele se
erguei da cadeira de rodas ou levantou-se dela para erguer uma noção que se encontrava
de joelhos? E um Presidente teve a poliomielite, mas aí Jonas Salk veio com o trabalho
e com o vírus morto, depois veio Albert Sabin, que não era americano, e o vírus
atenuado e esse problema foi erradicado e nos países que acreditaram na vacina.
E tivemos muita gente que estudou e que começou com uma luta, mas com
vontade de resolver a questão, e, aquelas pessoas que não acreditavam e se colocavam
de forma contrária não eram tão poderosas. E porque naquele momento não existiam
laboratórios. E então nós temos ali a própria vacina contra a raiva, e que aconteceu por
insistência, mas não se tinha nenhum laboratório que ganhasse dinheiro com a infecção
e não tinha nenhum lugar que ganhasse dinheiro com a não descoberta de drogas
importantes.
E hoje temos o câncer, que é uma indústria maravilhosa para os poderosos que
tem laboratórios fantásticos. Em uma mão se carrega o remédio que custa mais caro do
que um veículo ou um carro que tem vidros, rodas, equipamentos. Então na mão se
carrega 500 mil reais de remédios, 600 mil. E então mais caro do que um Corolla, um
outro carro e que tem muita gente trabalhando, muitas indústrias produzindo elementos.
E agora o câncer, ele pode representar uma indústria, entre aspas, para se ganhar
dinheiro, e quando temos a possibilidade da fosfoetanolamina do etanol, sintética, de ser
utilizada, aprimorada e melhor aparelhada, aí aparecem as pessoas que não querem. Foi
citado o nome de David Uip, e Paulo Hoff, eles simplesmente se colocaram contra,
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quando uma pessoa tem boa intenção ela fala, “vamos pesquisar, vamos ver”. Mas, não.
Ali a fosfoetanolamina sintética encontrou muita gente contra.
E eu fiz o pedido da CPI e muitas barreiras aconteceram, e aí depois o Ricardo
Madalena e o Massafera, acreditaram e lutaram para que a CPI realmente passasse a
existir. E em um primeiro momento eu falei, “será que a CPI vai ser de verdade? Ou
apenas para inglês ver? ”. Não, a CPI não é de mentira, é uma das mais sérias que já
foram colocadas e implantadas aqui e instaladas na Assembleia Legislativa. Não só pelo
deputado Massafera, e pelo deputado Madalena.
Mas, por toda essa estrutura séria que a Assembleia Legislativa tem para dar o
respaldo necessário e pela presença desses deputados que estão aqui, o Wellington
Moura, Ed Thomas, e me fala de todos...
O SR. - ... Celso Nascimento.
O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Celso Nascimento. Todos os deputados que
passaram por aqui e que estão presentes. E que depois o Presidente poderá inclusive...
Então não estivemos à vontade, não apenas isso, mas a independência. Quando uma
pessoa tem independência e tem seriedade, ela tem meio caminho andando para buscar
soluções, e essa CPI teve aqui no comando de Roberto Massafera e Ricardo Madalena,
teve nesse comando a inspiração para que todos os deputados acreditassem.
E nós acreditamos, e continuamos acreditando e eu tenho certeza absoluta de que
tudo isso vai mudar. E as autoridades que foram aqui citadas no Ministério Público e
outras mais vão também se debruçar sobre esse assunto. E com certeza, a vontade da
CPI será respeitada. Sr. Presidente, eu fiz um requerimento que foi aprovado,
convocando o secretário da saúde. E eu acho até desnecessária a convocação dele,
porque já sabemos o que ele pensa e o que vai falar.
E o relatório dessa CPI já falou tudo, ele colocou realmente a verdade com
propriedade. E então, até esse assunto tem que ser revisto, se é bom mantermos a
convocação ou não, talvez nesse momento seja desnecessária. Nós sabemos o que ele
pensa, o que ele fez e o que fará.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só para
esclarecer, nobre deputado Rafael Silva, agradecendo as suas palavras, nós aprovamos o
seu requerimento de convocação do secretário David Uip, e ele deveria ter comparecido
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na sessão de ontem que foi adiada para hoje e por precaução hoje seria a leitura e a
discussão do relatório final, e, se não desse quórum hoje seria amanhã. E então em face
do relatório que já estava elaborado, julgamos melhor dispensar a convocação dele e
tornando desnecessário em face do próprio relatório.
Com a palavra agora o nosso companheiro, deputado do PSC, que está
substituindo o deputado Márcio Camargo, Celso Nascimento. Muito obrigado pela
presença, Celso.
O SR. CELSO NASCIMENTO – PSC – Obrigado, nobre Presidente, deputado
Roberto Massafera, também minha saudação e ao vice-presidente, o deputado Rafael
Silva, e ao relator, Ricardo Madalena, nosso deputado que fez um relatório super
analisado e bem substanciado naquilo que precisava ser sim esclarecido e que
certamente terá as devidas proporções a partir desse relatório e os encaminhamentos que
nele a de referência. Eu faço parte de um projeto chamado, “Mamas do Amor”, e
também “Amor em Mechas”. O Mamas do Amor são as senhoras que fazem um
trabalho para colocar próteses feitas de alpiste e meias para as mulheres que fizeram a
mastectomia, e o Amor em Mechas cuida dos cabelos e recebem as doações de cabelos
e fazem as perucas para essas pessoas que muitas vezes perdem por conta dos
tratamentos.
E essas duas entidades quando foi noticiada a “pílula do câncer” houve uma
vibração muito grande, pois, a esperança não só dessas entidades, das pessoas que
compõem ela, mas daqueles que passam por essa triste experiência de uma enfermidade
ainda não totalmente combatida, e na sua essência, mas que através do surgimento desta
possibilidade de cura houve-se uma grande expectativa. E nós tivemos então mesmo
apenas como participantes na segunda fileira, porque estávamos como suplentes, mas,
sempre acompanhando de perto o trabalho desta Comissão, vimos aqui a seriedade e
principalmente o cuidado que os deputados desta Comissão tiveram para que tudo fosse
devidamente esclarecido.
E isso nos dá sempre deputado, Ricardo, a certeza de que existe nesta Casa,
homens, deputados, mulheres, deputadas, que tem a seriedade do mandato e que não
podem ser colocados em vala comum de que estão aqui apenas deixando o tempo
passar, mas trabalham em prol da sociedade, da vida, da família, dos seres humanos e eu
fiquei ainda que participando na segunda fila, como eu disse, mas, sempre atento e
observando o cuidado que Vs. Exas. tiveram para que tudo fosse devidamente apurado e
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que daqui por diante continue como o nosso deputado Ed disse, não só a pesquisa, mas,
tudo seja esclarecido afim de que daqui um tempo tenhamos a grande notícia de que no
Brasil coisas boas aconteceram como a real e verdadeira ação da pílula do câncer.
Quero também dizer que aprovo plenamente esse relatório e meu voto é
favorável, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado,
deputado Celso Nascimento. Com a palavra o nosso relator Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Gostaria só de fazer um
agradecimento as palavras dos nossos pares, e complementar a declaração que fizemos
na fala do deputado Wellington Moura, e nós que fizemos uma declaração que eu
gostaria de ler, Sr. Presidente, rapidamente, assinada por todos os que compõem essa
CPI, e declaração. “Declaro para todos os fins de direito a quem possa interessar que
carece de veracidade a afirmação feita pelo Dr. Paulo Hoff, em entrevista concedida ao
jornal “Folha de S. Paulo”, no dia 09/02/2018, de que alguns deputados tiveram acesso
ao projeto de estudos da fosfoetanolamina sintética, antes do início dos testes, e claro
que nenhum parlamentar da CPI teve acesso a referido projeto, subscrevo e dou fé, São
Paulo, 03 de abril de 2018. Ricardo Madalena, Roberto Massafera, Márcia Lia, Ed
Thomas Cássio Navarro, Wellington Moura, Márcio Camargo e Rafael Silva”. E os
nove membros desta Casa, desta CPI, assinam essa declaração.
E o Celso Nascimento que aqui está aqui também irá assinar o original conosco.
E gostaria de agradecer as falas mais uma vez dos membros desta CPI: Wellington
Moura, Ed Thomas, Celso Nascimento, parabenizara ao propositor dessa CPI de suma
importância para a população do nosso estado e porque não dizer do nosso Brasil,
Rafael Silva, e, parabenizar o deputado Roberto Massafera, que presidiu essa CPI.
Gostaria aqui de agradecer também Carlos Cezar que participou dessa CPI,
Milton Vieira e o Celso que está aqui conosco, e o deputado Gileno que participou
efetivamente e assina também essa declaração. Pois, foi antes a notícia foi em 09 de
fevereiro e o protocolo foi no ano passado e no qual ele disse que membros dessa CPI
participaram. E então a maioria, ou, aliás, todos assinaram. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Muito obrigado,
nobre deputado, Ricardo Madalena. Apenas eu queria lembrar que o deputado Gileno
Gomes também participou ativamente da maioria das nossas reuniões e hoje ele não
mais participou porque na mudança da janela de quadro partidário ele deixou de ser
indicado pelo partido em que ele pertencia.
E então, mas da mesma forma, o Márcio Camargo que foi substituído hoje pelo
Celso Nascimento. Agradeço mais uma vez a todos. E queria apenas agradecer as
palavras do Rafael Silva, do Wellington Moura e de todos os senhores, mas, tem um
agradecimento especial que vieram dar quórum todas as vezes. Nenhuma reunião nossa
deixou de ser feita por falta de quórum.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Teve uma que eu acho que eu perdi
uns quatro quilos.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Nenhuma delas.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Os senhores viram que eu dei uma
murchadinha.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu queria deixar
registrado, que nenhuma delas não se realizou por falta de quórum, apesar de pedidos e
da pressão de que os nobres companheiros não comparecessem para que não se desse o
quórum e para que essa CPI, não prosperasse. Então, eu queria agradecer muito aos
senhores pela presença que nos ajudaram a chegar aqui.
E também fazer uma observação ao relator que na minha visão, o senhor como
engenheiro estudou química e qualidade total, e o grande autor hoje mundial da
qualidade total diz o seguinte, “se não se descreve o processo corretamente todo o resto
está errado”. E o senhor não descreveu corretamente nesse relatório de que a Furp
falhou, porque ao encapsular a fosfoetanolamina ela acrescentou o material dito inerte e
ele...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Incipiente.
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Sílica e estearato
de magnésia, pode ter alterado a estabilidade. Então seria uma coisa de termos
relacionado e...
O SR. RICARDO MADALENA – PR – ... Podemos acrescentar.
O SR. - Está citado.
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Foi citado, mas foi a hora que o
senhor foi atender o telefone.
O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então
desculpem, foi citado, então melhor ainda, nota dez, não se tem queixas. E dizer que as
pesquisas que foram feitas do ponto de vista de estatísticas de critérios de
rastreabilidade, deixaram a desejar. E também são critérios especificamente técnicos, e
não são critérios médicos. Porque hoje eu recebi uma crítica que esse era um assunto
estritamente médico. E eu falei, “não, é um assunto mais de matemática e de estatística
e de engenharia e de química do que de medicina, porque se não cumprir exatamente o
que estava previsto, não há razão para que desconsideremos”. E, lembrar mais uma vez,
que o nosso objetivo nosso aqui, ele é baseado em citações médicas de que de alguma
forma nos próximos anos, 30% da população do mundo de alguma forma vai estar com
algum tipo de câncer.
E não existe ainda hoje nenhum tratamento 100% eficaz, então as pessoas se
submetem a tratamentos, elas fazem todo o tipo de tratamento existente que a tecnologia
domina e mesmo assim, muitos não curam e sofrem, e na fase terminal ao sofrerem no
resquício nós acompanhamos a dor como temos acompanhado muitos casos de pessoas
que sofrem.
E estando nesse ponto eu agradeço a todos. E em discussão o relatório final. Não
havendo mais oradores inscritos. Está em votação a aprovação do relatório final. Os
senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Todos
100% favoráveis, 100% aprovado. Não havendo mais oradores inscritos. Fica aprovado
o relatório final. E não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão.
***

