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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.  
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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 
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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”.  
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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? 



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 – 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.  

 

* * * 


