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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

 

CPI - FOSFOETANOLAMINA 

21.02.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Boa tarde a todos 

e a todas. Havendo número regimental, está aberta a 9ª Reunião da CPI da 

fosfoetanolamina, constituída com a finalidade de apurar as razões que levaram à 

paralisação das pesquisas da fosfoetanolamina produzida por cientistas do campus da 

USP de São Carlos. Registro a presença dos deputados Ricardo Madalena, Milton 

Viera, Carlos Cesar e Rafael Silva. Solicito ao secretário da Comissão a leitura da Ata 

da reunião anterior. 

 

O SR. - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. - Requeiro a dispensa da leitura da Ata.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É regimental. 

Está dispensada a leitura. A Ordem do Dia de hoje, temos aqui a deliberação de 

requerimentos apresentados. Queria pedir a esta Comissão, autorização para que 

ouvíssemos em primeiro lugar a Dra. Suleima. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Não vai 

ler a Ordem do Dia? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estou propondo 

inverter para ouvir ela primeiro, e depois seguiríamos a Ordem do Dia, inclusive com a 

audiência do Dr. Ildeu, que está presente. Mas com neném novo, precisa ir embora logo 

para amamentar. Vocês estão de acordo? Convidamos a Dra. Suleima para que venha 

fazer seu depoimento inicial, assim invertendo a ordem. Em votação, quem for 
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favorável permaneça como está. (Pausa). Aprovado. Dra. Suleima. Nós estamos recendo 

aqui a Dra. Suleima, foi coordenadora do projeto e dos relatórios junto ao Icesp. 

 

A SRA. SULEIMA – Sim, dos assuntos regulatórios. A função é bem restrita, eu 

sou a responsável por enviar as informações gerais para o CEP e para o CONEP.  

 

O SR. – Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Em primeiro 

lugar a senhora tem que fazer um juramento para começar o seu depoimento.  

 

A SRA. SULEIMA – Eu, Suleima Hussein Abou Jokh, infra-assinado no RG 

26.328605-8, exercendo o cargo de monitor de pesquisa, assuntos regulatórios, no 

Icesp, fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito como 

testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, 

combinados com parágrafo segundo, do artigo 13, da Constituição do Estado, e com o 

artigo terceiro da Lei estadual nº 11.124 de 10 de abril de 2002. Declaro que fui 

advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto do artigo quarto, 

inciso segundo, da Lei Federal de nº 1.579 de 18 de março de 1952.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Obrigado. Dra. 

Suleima, esta CPI tem a finalidade de apurar, dentro do contexto legal da nossa 

apuração, se os recursos fornecidos pelo estado para essa pesquisa foram utilizados nas 

formas do protocolo de pesquisa, que foi aprovado pela Comissão de Ética e pela Avisa. 

Para isso, estamos chamando a senhora aqui. Eu faço as perguntas e você vai 

respondendo. A senhora participou e trabalhou na elaboração do relatório de pesquisa, 

que foi aprovado? 

 

A SRA. SULEIMA – Do Projeto? Não. Ele chegou pronto para mim para eu 

poder mandar ele para o CEP e para a CONEP. A elaboração dele foi feita pelo Prof. 

Paulo Hoff.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu 

gostaria de saber da Sra. Suleima, aqui diz que a Sra. é coordenadora do estudo.  
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A SRA. SULEIMA – É uma nomenclatura que usamos na pesquisa.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Quem é o coordenador do estudo? 

 

A SRA. SULEIMA – O Prof. Paulo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ele é o investigador principal e 

coordenador do estudo? 

 

A SRA. SULEIMA – Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Qual é sua função no estudo? 

 

A SRA. SULEIMA – Sou responsável pelo trâmite de todas as informações 

gerais, sou eu quem envio para o CEP e para o CONEP.  É só isso.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Obrigado, Sr. Presidente. Depois eu 

vou arguir a testemunha.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – A senhora, como 

coordenadora, recebeu o Projeto pronto e provado? 

 

A SRA. SULEIMA – Não, eu mandei para o CEP para ser avaliado, como foi, e 

ele foi aprovado pelo CEP e pela CONEP.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E pela Avisa? 

 

A SRA. SULEIMA – Não.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora tem ciência?  
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A SRA. SULEIMA – Para Avisa foi só para conhecimento, mas ela não quis 

avaliar o projeto porque não tinha resultados. Que eu me lembre, ela não tinha os 

resultados iniciais, então não tem como ela avaliar.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A senhora tem ciência que a Avisa, 

além do tramite no CONEP e muitos Projetos de pesquisas clínicas, especialmente 

aqueles que envolvem teste clínicos de novas drogas e produtos, patrocinados pela 

Industria Farmacêutica, precisam ser aprovados também pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária, órgão responsável pelo registro e controle de uso de medicamentos 

no país. Pela sua função e seu currículo, a senhora tem ciência disso? 

 

A SRA. SULEIMA – Não. Eu não entendi direito a sua pergunta, desculpa.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - A pesquisa, o protocolo de estudo, 

não foi registrado na Anvisa? 

 

A SRA. SULEIMA – Nós enviamos para a Anvisa, mas ela não emitiu nenhuma 

aprovação disso. Emitiu só o parecer, dizendo que não era cabível para ela, por falta de 

dados.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então o estudo estava faltando dados, 

concorda? 

 

A SRA. SULEIMA – Segundo ela, sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Vocês têm praxe de ligar na Anvisa e 

receber autorização por telefone, ou algo parecido, verbalmente? 

 

A SRA. SULEIMA – Não é do meu conhecimento.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Por quantos estudos a senhora já foi 

responsável no Icesp? 
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A SRA. SULEIMA – Até o mês de novembro, antes de sair de licença 

maternidade, eu cuidava de 30.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Você é contratada ou concursada no 

Icesp? 

 

A SRA. SULEIMA – Contratada.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Dentro do 

relatório da pesquisa que tomamos conhecimento, havia uma dosagem recomendada, 

em termos de 1 mil e 500 miligramas de início, que seriam três pílulas. Em função dessa 

dosagem recomendada, há uma contradição de que essa dosagem deveria ser tem três 

etapas. Nós temos um documento indicando que foram feitas três vezes por dia, três 

pílulas. A senhora tem conhecimento exato dessa dosagem que foi cumprida?  

 

A SRA. SULEIMA – Disso não, porque não faz parte da minha função.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – O material 

produzido na PDT-Pharma, vinha em sacos de 30 quilos. Esse material vinha com 

análise química e era encaminhado a FURP, que encapsulava. Essas cápsulas, para ser 

mais maleáveis, receberam um elemento inativo em peso, em termos de 1 a 2% de cada 

uma, para que elas pudessem ser mais maleáveis. Ao encapsular, a FURP mandava 

essas cápsulas para o Icesp, com a análise química feita em cima delas?  

 

A SRA. SULEIMA – Eu não tive acesso a essas informações, isso também não 

faz parte das minhas funções.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – As informações 

que nós temos é que a FURP usava a análise química que saiu da fábrica, mas não 

faziam a dela, após ter feito a introdução de algum elemento inativo dentro da cápsula. 

Depois desse material chegando no Icesp, ele era armazenado. A senhora participava do 

controle desse armazenamento?  

 

A SRA. SULEIMA – Não.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nem na 

distribuição aos pacientes? 

 

A SRA. SULEIMA – Também não.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Na hora que esse 

material era destruído aos pacientes, como rastreabilidade seria necessário um exame 

químico da qualidade, ou da comprovação do material que estava sendo distribuído. A 

senhora tem conhecimento, se foi feito?  

 

A SRA. SULEIMA – Eu não tenho.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nós temos uma 

carta de 13 de março de 2017. A senhora assina.  

 

A SRA. SULEIMA – Sim, foram as novas informações que mandamos para 

ciência do CEP, porque tudo que vai para o CEP, sou eu quem faço essas cartas e o 

Prof. Paulo também assina.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – No roteiro da 

pesquisa aprovada pela CENP, e que foi acompanhado, especificava que seriam 

distribuídas três cápsulas por dia para o paciente. A técnica seria uma por vez, ao longo 

do dia, três vezes ao dia. Neste documento, a informação conta que a ingestão das 

cápsulas se dará através de três cápsulas, três vezes ao dia. Contudo, essa informação é 

distinta da versão aprovada pela CONEP, que se refere a ingestão de três capsulas, uma 

vez ao dia, bem como, da versão atual do protocolo em si. Solicitamos autorização para 

que a versão seja corrigida. Quer dizer, este documento passou pela senhora.  

 

A SRA. SULEIMA – Sim, passou.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Então os 

pacientes receberam três cápsulas, três vezes ao dia, ou não? 
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A SRA. SULEIMA – Essas condutas com o paciente não são minhas porque eu 

não tenho contato com eles.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Mas aqui está 

escrito, consta a informação.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu vou 

repetir, a senhora está sendo arguida, ouvida, como testemunha. A senhora está sob 

juramento. Aqui está escrito que a senhora é coordenadora do estudo, é lamentável a sua 

posição. Amanhã a senhora pode, com a sua omissão, responder judicialmente em um 

Tribunal. Pode prosseguir, Sr. Presidente. Para ela ter ciência do que pode acontecer a 

ela, por isso, eu peço a não omissão da senhora.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Depois desse seu 

documento de 13 de março, foi fornecido algum esclarecimento correto disso? 

 

A SRA. SULEIMA – Para quem? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Para vocês, para 

os pacientes.  

 

A SRA. SULEIMA – Essas informações, eu recebi da equipe médica para eu 

poder mandar ela para o CEP. A minha função é somente essa, eu recebo todas as 

informações, eu elaboro essa carta para podermos mandar ao CEP. A minha função no 

estudo inteiro é somente essa.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Coordenar papel. 

Recebe e manda. 

 

A SRA. SULEIMA – Isso, é somente isso. Ela é super restrita.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Porque a ingestão 

de três cápsulas, três vezes ao dia, é confusa com a ingestão de três cápsulas, uma vez 

ao dia, uma por vez, em três períodos. A senhora tem conhecimento se foi realizado 
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algum teste, algum exame de farmacocinética, determinando a dosagem exata, ou 

determinando que aqueles pacientes que tomaram essas pílulas três vezes ao dia, ou uma 

vez por dia, o resultado do exame de sangue, para saber o aproveitamento pelo 

organismo? Não passou nenhum papel pela senhora desse tipo de exame? Não foi 

arquivado? 

 

A SRA. SULEIMA – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Eu queria dizer a 

senhora que o nosso trabalho aqui é exatamente verificar se, dentro do protocolo, das 

normas legais médicas e das normas de controle de qualidade, o rastreamento. Nós 

julgamos muito importante todas as etapas do processo no rastreamento de todas as 

providencias. Este documento nos mostra uma deficiência muito grande, inclusive no 

rastreamento do processo. A senhora concorda com isso? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu não tenho conhecimento desse documento que o senhor 

menciona.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Dando prosseguimento, gostaria de 

perguntar a testemunha. Qual é a sua função na pesquisa na fosfoetanolamina?  

 

A SRA. SULEIMA – Eu sou responsável pelos trâmites regulatórios do estudo 

para o CEP e CONEP. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Coordenadora do estudo? 

 

A SRA. SULEIMA – Para essa função, sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Como se chama o investigador 

principal? 

 

A SRA. SULEIMA – O Prof. Paulo Hoff. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é a função deles nos testes? 
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A SRA. SULEIMA – Ele é o investigador principal.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é a sua função efetiva de 

participação nos estudos apresentados ao CONEP? 

 

A SRA. SULEIMA – É a mesma, eu sou a responsável pelos trâmites 

regulatórios.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O que é trâmite regulatório? 

 

A SRA. SULEIMA – São as informações gerais do protocolo. Só isso.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Os resultados obtidos foram 

auditados pelo CONEP e o CEP? 

 

A SRA. SULEIMA – Pela CONEP não, também não. Mas o CEP teve 

conhecimento, porque o CEP e nem a CONEP, eles não auditam, eles avaliam, eles 

analisam. Os auditores eram o pessoal da fosfo mesmo, que ia no Centro.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Eu gostaria da não omissão da 

senhora, ainda mais que é recém mãe a pouco tempo. Foi cumprido à risca o que foi 

apresentado a CONEP?  

 

A SRA. SULEIMA – Sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Os resultados foram auditados pela 

Comissão constituída de auditores, apresentado pelo Prof. Gilberto ao Icesp? 

 

A SRA. SULEIMA – Sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Por que o estudo da fosfo, definido 

por vossa pessoa e o Dr. Paulo Hoff, adotou um recrutamento de pacientes em estado 
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avançado da doença, ou seja, estado terminal? Isto não compromete o resultado da 

pesquisa? 

 

A SRA. SULEIMA – Não é da minha competência julgar esse assunto.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não faz parte da equipe, isso 

não era discutido em mesa redonda? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu faço parte, mas era uma parte bem pequena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quem discute isso no Icesp? 

 

A SRA. SULEIMA – É o Prof. Paulo com os outros médicos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quem são os outros médicos? Eu 

quero nomes.  

 

A SRA. SULEIMA – Dra. Milena Mak e a Dra. Maria Del Pilar.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Isso foi discutido então entre a Dra. 

Maria Del Pilar, Dra. Milena e Dr. Paulo, é isso? 

 

A SRA. SULEIMA – Não tem como eu confirmar isso porque eu não fiz parte 

dessas reuniões.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A ingestão de três cápsulas ao mesmo 

tempo, foi definida pelo investigador principal ou por toda a equipe? 

 

A SRA. SULEIMA – Pelo Prof. Paulo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Ele que fez essa definição, não a 

equipe toda.  
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A SRA. SULEIMA – Eu já não sei. Eu não tenho conhecimento disso porque eu 

não fiz parte dessas reuniões, o projeto chegou pronto.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pelo seu currículo, seu conhecimento, 

responsável por 30 estudos no momento, não seria recomendado a farmacocinética 

como consta aqui no estudo, parecer substanciado da CONEP, para definir a dosagem 

correta da substancia para esses pacientes, pois se tratavam de vidas humanas?  

 

A SRA. SULEIMA – Não é da minha competência julgar também esse assunto, e 

sim, ao Prof. Paulo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você é formada em que? 

 

A SRA. SULEIMA – Farmácia. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não sabe me dizer, responsável 

por 30 estudos no Icesp, se seria recomendado ou não a farmacocinética?  

 

A SRA. SULEIMA – Eu não sou cientista, isso não é a minha função.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Nos 30 estudos que você está 

fazendo, a maioria tem farmacocinética? 

 

A SRA. SULEIMA – Alguns, sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quantos? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu não me recordo do número exato, mas também não são 

todos que tem.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você acha fundamental, perante os 

testes em 30 estudos, seria fundamental a farmacocinética?  
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A SRA. SULEIMA – Não tem como eu te falar isso porque não é do meu 

conhecimento, não faz parte da minha função.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Há quantos anos você é funcionária 

na Icesp? 

 

A SRA. SULEIMA – Há nove anos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não tem esse conhecimento, 

após nove anos? 

 

A SRA. SULEIMA – Não.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quantos pacientes foram recrutados?  

 

A SRA. SULEIMA – Eu não me recordo do número, mas foram 73 pacientes que 

tomaram a droga, a fosfo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você teve contato com esses 

pacientes?  

 

A SRA. SULEIMA – Não.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Eles existem? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu não tenho contato com paciente porque não faz parte da 

minha função.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não teve contato com nenhum, 

nem viu eles, a olho nu? 

 

A SRA. SULEIMA – Não.  
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O número de pacientes recrutados e o 

número de pacientes testados é o mesmo?  

 

A SRA. SULEIMA – Provavelmente não, eu não me recordo do último relatório 

ao CEP que eu fiz, mas eu só me lembro que foram 73 pacientes que tomaram a droga.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é o número de Côrtes?  

 

A SRA. SULEIMA – Não me recordo também.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você apresentou os estudos ao 

CONEP, não recorda e veio testemunhar? 

 

A SRA. SULEIMA – Faz três meses que eu estou longe das minhas atividades.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você não sabe quantas Côrtes foram 

testadas?  

 

A SRA. SULEIMA – Foram várias Côrtes, eu até me lembro disso, mas quantas, 

o número exato, não. Eu não me lembro.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O investigador principal se reunia 

com qual frequência para determinar as diretrizes da equipe que a senhora fazia parte? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu não sei.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Por que nunca se reunia? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu nunca me reuni.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Você fez a entrega do estudo e isso 

não foi para uma mesa redonda? 

 

A SRA. SULEIMA – É que isso já faz parte da nossa rotina.  
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – No cargo que lhe foi confiado pelo 

Icesp, é normal em outros protocolos de estudo, apresentados por vossa pessoa, fazer o 

achismo, sem fazer farmacocinética? Isso é normal, não determinar através de um 

procedimento que está nas normas da Anvisa, tocar a pesquisa lidando com vidas 

humanas, isso é normal?  

 

A SRA. SULEIMA – Esse tipo de pergunta não faz parte das minhas funções.  

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

nobre deputado. Pelo que eu entendi, a senhora é a coordenadora do processo. Recebeu 

a pesquisa elaborada e levou para a provação. Se na hora da aprovação, eles devolveram 

com algumas deficiências, a senhora recebe e repassar. Que dizer, a senhora, na 

verdade, era uma intermediária entre quem fazia e dos resultados. Não participava 

ativamente em nada, só poderia chama-la – com o devido respeito – como a secretária 

executiva bibliotecária. Recebe e passa para frente.  

 

A SRA. SULEIMA – Na verdade, eu sou apenas o apoio do Prof. Paulo nisso, 

para poder mandar as informações gerais para o CEP e para a CONEP, mas todas as 

decisões são tomadas por ele.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Todas as decisões são tomadas pelo 

investigador principal, Dr. Paulo Hoff. É isso, na sua opinião? 

 

A SRA. SULEIMA – Dono do projeto, isso.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Se tomou a decisão de fazer ou não 

farmacocinética; o recrutamento de todos os pacientes em estado terminal; a substancia 

dada ao mesmo tempo, em detrimento daquilo que há 10 anos vinham fazendo, no café 

da manhã, almoço e janta. Tudo isso cabe ao investigador principal?  

 

A SRA. SULEIMA – Todos os procedimentos que estão descritos no projeto são 

dele, de mais ninguém.  
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Muito obrigado. A senhora acredita 

que os dados apresentados no relatório da segunda fase, possibilitam tirar conclusões 

científicas sobre o benefício ou não da fosfoetanolamina sintética?  

 

A SRA. SULEIMA – Não tenho competência para julgar também este assunto. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A senhora acha que compromete, se 

nós temos 73 pacientes, o resultado foi 58 no final dos testes, e a Côrtes de colón retal – 

se não me falha a memória, são 21, nós temos aproximadamente 40. A senhora não se 

lembra as cortes, eu vou refrescar a vossa memória. São dez Côrtes, se não me falha a 

memória, para 40, então são quatro para um. A senhora acha que isso compromete ou 

não o resultado dos testes? 

 

A SRA. SULEIMA – Não sou eu quem tenho que achar isso.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A senhora não tem conhecimento das 

normas da Avisa? Qual é o mínimo para testar uma corte?  

 

A SRA. SULEIMA – Não sou eu quem faço os projetos e também não fui eu que 

fiz esse, então isso é um assunto só para o Prof. Paulo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pela ordem, presidente. Eu não estou 

fazendo arguição com relação especificamente ao estudo, mas sim ao conhecimento 

técnico desta senhora que está aqui, há quase dez anos no Icesp. Eu tornarei a fazer a 

pergunta: a senhora sabe qual é o número de cortes exigida numa corte de pacientes 

para ter confiabilidade os testes? 

 

A SRA. SULEIMA – Eu não sou cientista, isso não faz parte da minha função.   

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – A senhora está fazendo 30 estudos e 

não tem conhecimento de uma coisa básica. 

 

O SR. – Sr. Presidente, pela ordem.   
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM – O senhor não pode falar, me 

desculpe. Sr. Presidente, ela está aqui como testemunha, ele não tem a palavra. Pela 

ordem, ele não pode tumultuar a sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – O senhor não tem 

a palavra.  

 

O SR. – Ela tem que esclarecer todas as respostas do Sr. relator, mas pela ordem, 

pela legislação, eu tenho o direito sim de me manifestar. Se ela é testemunha, ela não 

pode ser acusada, da forma que está sendo acusada, Sr. Presidente.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Eu não estou acusando, eu fiz uma 

pergunta e ela não sabe responder.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Deixa ele falar. 

Pode acabar, faça o favor.  

 

O SR. – Sr. Presidente, a Sra. Suleima, mãe, gestante, está aqui respondendo 

todas as questões. O senhor entendeu que ela não tem competência para tomar decisões 

do projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Eu queira pedir 

ao nobre deputado, pelo o que eu entendi, mesmo ela sendo farmacêutica, como não foi 

ela que elaborou a pesquisa, ela pura e simplesmente levava os documentos de um lado 

para o outro. Pode ter até o conhecimento, mas não tem a competência para interferir 

em nada do que ela recebia. Ela pura e simplesmente mexia com papel, recebia e levava 

para frente. Essa questão de número de pesquisa são as pessoas da direção. A senhora 

recebeu os relatórios da auditoria de acompanhava essas reuniões? 

 

A SRA. SULEIMA – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nós temos 

documentos da auditoria que apresentaram pareceres contrários as várias etapas do 

processo, onde ficavam esses documentos da auditoria?  
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A SRA. SULEIMA – Não tenho essa informação porque eu não acompanhava 

essas visitas.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Mas se a senhora 

coordenava os papeis, não deveria passar pela senhora esse tipo de papeis?  

 

A SRA. SULEIMA – Essa é uma pergunta que quem pode te responder é o Prof. 

Paulo, porque eu não tenho conhecimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Faça o favor, 

deputado. Pode continuar.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM –  O estudo já foi concluído? 

 

A SRA. SULEIMA – Ainda não, o estudo está em andamento até o mês de 

novembro. Eu não sei como ele anda hoje, como eu falei, faz três meses que eu estou 

longe das minhas atividades no Icesp.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quantos pacientes são assistidos, 

atualmente, com a pesquisa da fosfoetanolamina? 

 

A SRA. SULEIMA – Até o mês de novembro, antes de sair para a minha licença 

maternidade, haviam dois pacientes tomando a droga ainda.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Em qual corte? 

 

A SRA. SULEIMA – Se eu não me engano, de melanoma.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Qual é a sua efetiva participação no 

estudo da fosfoetanolamina sintética? Eu quero que a senhora repita o que disse, logo no 

começo.  
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A SRA. SULEIMA – Eu sou responsável pelos trâmites regulatórios para o CEP 

e para a CONEP.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Quem é responsável pelos projetos de 

pesquisa e estudos que foram realizados? 

 

A SRA. SULEIMA – São os médicos, os pesquisadores. O Prof. Paulo Hoff.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. O 

advogado não pode falar com a testemunha, ela não está sendo inserida como 

investigada e sim testemunha.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Temos que ser 

um pouco concedentes, sabendo que ela está afastada, no período de amamentação, ela 

está apenas recordando.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pois não, Sr. Presidente. É a última 

pergunta. Poderia concluir, Sra. Suleima, os nomes dos médicos.  

 

A SRA. SULEIMA – O pesquisador responsável pelo projeto, desta CPI, é o 

Prof. Paulo Hoff.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Muito obrigado, Sr. Presidente. Era 

só isso que eu tinha para arguir.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu sei que as minhas perguntas também não 

deverão ter respostas, mas pelo menos eu aprendi, em filosofia, que a pergunta muitas 

vezes é mais importante do que a resposta, dependendo de como vemos a pergunta. Eu 

queria saber da testemunha se ela entende que o paciente em estado terminal, para efeito 

de estudo cientifico, se ele pode ser o elemento para que possa ser feito um estudo? É do 

conhecimento dela, se o paciente em estado terminal tem condições de responder a um 

tratamento?  

 



19 
 

A SRA. SULEIMA – Eu não tenho esse conhecimento. Isso é só o Prof. Paulo, 

mesmo.  

 

O SR. – Outra pergunta que talvez não tenha resposta, por parte da senhora, mas 

deu para perceber se esses estudos científicos existiam com a finalidade de encontrar 

um resultado, ou se era mais para legitimar um processo? Vamos simplificar. O Dr. 

Paulo Hoff, pelo que me consta e pude observar, ele é contra fosfo. A senhora percebeu 

se havia realmente a vontade de se chegar a um resultado ou a vontade de se legitimar.  

 

A SRA. SULEIMA – Acho que se o Dr. Paulo Hoff fosse contra a fosso, ele não 

teria feito esse projeto.  

 

O SR. – A minha pergunta é para dar um sentido a uma busca. No meu 

entendimento, não ficou muito claro. Por exemplo, aqui diz três pílulas, três vezes ao 

dia. Aqui é três, de cada vez, uma de cada vez, ou as três ao total. Nobre presidente e 

nobre relator, sinceramente – não por culpa da depoente, ela apenas está fazendo uma 

participação – mas, eu estou achando tudo muito vago. Uma pesquisa cientifica, quando 

quer buscar um resultado, ela tem que vir lastreada de coisas mais concretas. É o meu 

parecer.  

 

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

gostaria de comunicar a presença do deputado Ed Thomas, que vem nos enriquecer. 

Para concluir, você era uma coordenadora do projeto, eu diria uma secretária executiva 

no projeto. Recebia papéis de um lado e levava para o outros. Nunca na sua mãe de 

coordenadora do Projeto, do fluxo de papéis, nunca passou pela sua mão nenhum 

relatório da auditoria externa do grupo de auditores que acompanhava os 

procedimentos?  

 

A SRA. SULEIMA – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Muito obrigado. 

Eu queria agradecer a sua presença, Dra. Suleima, e desejar felicidades a você e ao seu 

filho. Nós estamos apenas buscando uma realidade para verificar se o protocolo da 

pesquisa, que foi aprovado e cumprido rigorosamente, dentro das normas técnicas e 
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legais. Dentro de como deve ser conduzida uma pesquisa. Da mesma forma, como não 

terminou, para talvez esse rumo das pesquisas tenha um direcionamento mais adequado. 

Muito obrigado.  

 

O SR. – Pela ordem, depois o Sr. Deputado relator pode terminar. Eu queria 

deixar claro que essa Casa, sendo representada nesse momento pelos membros da CPI, 

nossa intenção não é criar embaraço para ninguém. É um assunto muito delicado e de 

interesse de pessoas altamente debilitadas, enfraquecidas diante de toda uma estrutura 

nacional de falta de amparo a doentes dessa espécie. O Sr. advogado também não queria 

entender de forma equivocada a intenção desta Casa, desses deputados. É realmente 

fazer com que a verdade seja estabelecida, ou reestabelecida, e para que muita gente 

possa ser beneficiada, talvez lá na frente, com o resultado dessas pesquisas.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. Quero 

agradecer a presença da senhora Suleima, agradecer também o fundamental pedido 

desta CPI, pelo deputado Rafael Silva, que desde o começo está envolvido nesta 

situação da luta com relação a pílula do câncer, a substancia fosfoetanolamina. 

Agradecer a presenta do Ed Thomas, o senhor que conduz muito bem esta CPI e dizer 

que nós vamos continuar apurando com responsabilidade, imparcialidade e 

transparência. Agradeço, mais uma vez, a sua presença que corroborou conosco. Muito 

obrigado.  

 

A SRA. SULEIMA – Obrigada a vocês.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Antes de dar 

sequência, nós temos o Dr. Ildeu. Eu quero aprovar os requerimentos que estão na 

pauta, para que seja apresentado. Nós vamos suspender a aprovação dos requerimentos. 

Nós vamos convocar o Dr. Ildeu para que compareça. Dr. Ildeu é presidente da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, e também a Prof. Helena 

Nader, que acompanha o Dr. Ildeu, para que enriqueça o nosso debate. Acho que a 

Comissão não tem objeção, conforme sabemos, o senhor é físico e ela é biomédica.  Dr. 

Ildeu, por favor, leia o nosso compromisso.  
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O SR. ILDEU – Eu, Ildeu de Castro Moreira, exercendo o cargo de presidente da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, fui convocado a comparecer a 

esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha e com fundamento nos 

artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo, 

do artigo 13, da Constituição do Estado, e com o artigo terceiro, da Lei estadual nº 

11.124 de 10 de abril de 2002. Declaro que fui advertido a dizer a verdade, sob pena de 

incorrer no crime previsto do artigo quarto, inciso segundo, da Lei Federal de nº 1.579 

de 18 de março de 1952.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Obrigado. 

Doutora, faça o favor também.  

 

O SRA. HELENA – Eu, Helena Bonciani Nader, infra-assinada no RG nº 

3.703.044-9, exercendo o cargo de presidente de honra da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência - SBPC, fui convocada a comparecer a esta Comissão Parlamentar 

de Inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de 

Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo, do artigo 13, da Constituição do 

Estado, e com o artigo terceiro, da Lei estadual nº 11.124 de 10 de abril de 2002. 

Declaro que fui advertida a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto do 

artigo quarto, inciso segundo, da Lei Federal de nº 1.579 de 18 de março de 1952. São 

Paulo, 21 de fevereiro de 2018. Está assinado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Nós temos o Dr. 

Ildeu de Castro Moreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, e também a presença da Dra. Helena Nader, que é presidente de honra. Eles 

vieram colaborar conosco. Gostaria de agradecer a sua presença, a indicação da 

convocação de vocês foi do nosso companheiro, o deputado Cezinha de Madureira e 

pediu que os ouvissem. Até houve uma demora neste convite e ele ainda nos chamou a 

atenção, então vocês estão convocados para apresentar uma colaboração ao nosso 

trabalho.  

Esta Comissão tem o intuito de verificar se as pesquisas efetivadas com relação a 

fosfoetanolamina sintética, que a Secretaria do estado da Saúde fez um convênio com o 

Icesp – Instituto do Câncer do estado de São Paulo, para que verificasse a sua eficácia 

no tratamento de algumas doenças. O roteiro disso tudo é através de um Projeto feito e 
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elaborado, esse Projeto é pré-aprovado pela Comissão de Ética Médica e depois ela vai 

a prática. A nossa obrigação, como legislativo, que é fiscalizar a aplicação do dinheiro 

público dos Projetos. Em virtude de algumas reclamações e considerações da própria 

auditoria, foi instaurada esta CPI. Esta CPI tem o fundamento de verificar se os recursos 

foram bem utilizados e se o roteiro da pesquisa foi cumprido. Nós atendemos muito 

amis a isso, do que ao nosso poder que querer discutir medicamento, eficácia e tudo 

isso. Acho que ficou bem claro para o senhor isso tudo.  

Em primeiro lugar, o senhor como físico, já deve ter feito muitos Projetos de 

pesquisa e submetido à aprovação a Fundação de Amparo à Pesquisa. Há um roteiro, 

normalmente dentro do cumprimento de um roteiro de pesquisa o senhor tem etapas, 

elas são sucessivas, dentro disso todo e qualquer trabalho exige uma documentação na 

sua rastreabilidade – estou falando a linguagem genérica. No caso, o senhor teve algum 

conhecimento dessa pesquisa feita dentro do Icesp para aprovação ou não da 

fosfoetanolamina sintética como medicamento?  

 

O SR. ILDEU – Pois não, presidente. Eu gostaria de fazer um preambulo para me 

situar aos deputados da Comissão e para as pessoas que estão aqui assistindo. Eu sou 

presidente de uma Sociedade que tem 70 anos, foi criada em São Paulo, por grandes 

cientistas – Maurício Rocha e Silva, responsável pela criação da bradicinina, um 

medicamento de extrema importância, todos que tem pressão alta sabem disso – o 

SBPC tem uma história de 70 anos de luta pela ciência brasileira, pela democracia, 

saúde pública no Brasil. Portanto, o nosso sentido aqui é colaborar para que essa relação 

entre o público e a comunidade cientifica, as instituições de pesquisa, sejam a melhor 

possível.  

Nós temos que colaborar para enfrentar um problema gravíssimo de saúde 

pública, não só brasileiro, mas é internacional. O papel aqui da SBPC eu falo como 

presidente - a minha experiência como físico de formação, eu sou físico teórico, não 

enfrento os dilemas do pessoal de laboratório, que é um tipo de pratica muito diversa da 

que eu tenho, o tipo de projeto que eu faço é diversificado – portanto, a minha 

experiência aqui é muito reduzida e depois eu vou solicitar a Prof. Helena para 

responder várias das questões que vocês colocarem.  

A prof. Helena, como eu disse aqui, é uma biomédica de reconhecimento nacional 

e internacional, foi presidente da SBPC durante vários mandatos e tem uma experiência 

muito grande, trabalha nisso, conhece mais o caso do que eu. Eu inclusive sou do Rio de 
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Janeiro, tenho um conhecimento mais a distância desse caso específico, mas eu não 

estou fugindo da sua pergunta. Acho que os nossos projetos devem ter um 

encadeamento, temos as etapas, cumprimos e avaliamos, seguindo os padrões 

científicos usuais. Os pares são fundamentais para avaliar isso, então confiamos. Eu, por 

exemplo, como presidente da SBPC recebi várias demandas para nos manifestarmos 

sobre uma demanda de antropologia, das comunidades indígenas, Quilombolas, de 

saúde pública e frequentemente assinamos documentos, tomamos posições da 

sociedade, reflexos desse conhecimento espalhado.  

Mesmo que individualmente eu não tenha o conhecimento disso – e eu não tenho 

– mas, a minha Sociedade está aqui para colaborar, para que isso seja esclarecido. A 

nossa preocupação, como Sociedade, é que essa questão não crie uma clivagem entre a 

ciência, que tem um papel fundamental, e as pessoas que estão precisando destes 

medicamentos. Queremos trabalhar em conjunto neste sentido. As perguntas mais 

especificar, inclusive essa, a Prof. Helena certamente tem condições mais concretas de 

responder especificamente sobre essa questão do andamento.  

 

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

Ildeu. Somente para cumprir a nossa pauta. Em razão da presença do quórum 

regimental, nós temos que aprovar alguns requerimentos. Gostaria de passar a pauta do 

dia, somente na deliberação dos requerimentos aprovados. Item um; deputado Ricardo 

Madalena solicita que seja convocado o Professor Dr. Roger Chammas, presidente do 

Conselho Diretor do Icesp, para ser ouvido nesta CPI. Em discussão. (Pausa). Não 

havendo deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável 

permaneça como está. Aprovado.  

Item dois; deputado Ricardo Madalena solicita que seja convocada a Dra. 

Alexandra Carmelino Zatorre para ser ouvida na CPI. Em discussão. (Pausa). Não 

havendo deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável 

permaneça como está. Aprovado.  

 Item três; deputado Ricardo Madalena solicita que seja expedido Ofício ao Icesp, 

para que envie à CPI cópia autenticada do protocolo aprovado pelo CONEP/CEP das 

pesquisas testes da fosfoetanolamina sintética. Em discussão. (Pausa). Não havendo 

deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como 

está. Aprovado. Item quatro; deputado Roberto Massafera. Passo a presidência para o 

deputado Ed Thomas para que leia o Item quatro.  
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ed Thomas.  

 

* * * 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Requerimento do deputado Roberto Massafera 

que solicita que seja expedido ofício à Dra. Milena Perez Mak, solicitando o 

encaminhamento do conteúdo da apresentação do XX Congresso Brasileiro de 

Oncologia Clínica, realizado em 2017, relativo à fosfoetanolamina sintética.  Em 

discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos para a discussão, em votação. 

Quem for favorável permaneça como está. Aprovado.  

Item cinco; Deputado Roberto Massafera que requer envio de ofício ao Instituto 

do Câncer do Estado de São Paulo, solicitando o encaminhamento de cópias dos 

certificados de Análise Química da Fosfoetanolamina "sintética" distribuída aos 

pacientes escolhidos para a pesquisa científica, na forma do protocolo aprovado. Em 

discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos para a discussão, em votação. 

Quem for favorável permaneça como está. Aprovado.  

Item seis; deputado Roberto Massafera, requer envio de ofício à PDT - Pharma 

solicitando o encaminhamento de cópias dos certificados de Análise Química da 

Fosfoetanolamina "sintética" produzida pela PDT - Pharma e enviada para a Furp - 

Fundação para o Remédio Popular. Em discussão. (Pausa). Não havendo deputados 

inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está. 

Aprovado. 

Item sete; deputado Roberto Massafera, requer o envio de ofício à Fundação para 

o Remédio Popular (Furp) solicitando o encaminhamento de cópias dos certificados de 

Análise Química da Fosfoetanolamina "sintética" encapsulada pela Furp e enviada ao 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.  Em discussão. (Pausa). Não havendo 

deputados inscritos para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como 

está. Aprovado. Os outros dois requerimentos são de autoria do nosso relator, o 

deputado Ricardo Madalena. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.   

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.  

 

* * * 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Obrigado. Item 

oito; deputado Ricardo Madalena requer que seja solicitado ao Senhor Secretário de 

Estado de Saúde, Dr. David Uip, que informe se tomou conhecimento sobre a pesquisa 

da fosfoetanolamina sintética aos animais, encaminhando cópia dos documentos que o 

cientificou sobre as pesquisas. Em discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos 

para a discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado.  

Item nove;  deputado Ricardo Madalena requer que seja solicitado ao Senhor 

Secretário de Estado de Saúde, Dr. David Uip, que encaminhe os seguintes documentos 

relacionados à pesquisa da Fosfoetanolamina Sintética: 1-  Nome do investidor 

principal; 2- Cópia do pedido de aprovação dos dados do projeto de pesquisa junto ao 

CONEP; 3- Cópia integral da versão TCLE 11, de outubro de 2016, aprovada pelo CEP 

- Comitê de Ética em Pesquisa; 4- Cópia dos documentos de autorização e de aprovação 

da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, para a realização da pesquisa; 

5- Relatório contendo os nomes de todos pacientes da pesquisa com os devidos 

prontuários; 6- Relatório contendo todos os dados dos pacientes com os devidos 

prontuários, que vieram à óbito no decorrer da pesquisa, indicando data do recrutamento 

e data do óbito; 7- Relação com nome e RG dos profissionais de enfermagem que 

acompanharam os pacientes, durante todo o período de realização da pesquisa e 8- 

Documento integral e conclusivo da pesquisa realizada pelo Icesp, assinado por todos os 

responsáveis.  

Em discussão. (Pausa). Não havendo deputados inscritos para a discussão, em 

votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado. Obrigado. Documento 

do deputado Ricardo Madalena, que requer seja solicitado ao Dr. Paulo Hoff, 

coordenador na pesquisa da fosfoetanolamina sintética, que esclareça fundamentalmente 

suas declarações sobre a CPI da fosfoetanolamina sintética, publicada no dia 

09/02/2018, no Caderno Saúde e Ciência, da Folha de São Paulo, respondendo às 

perguntas:  
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A. A afirmação "tentar transformar um resultado científico pela força política é 

muito perigoso", no último parágrafo, se refere especificamente a que? A qual política? 

Qual foi a tentativa de transformar o resultado? O que é perigoso? Por quê?; B. A 

primeira pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz, "Como o 

senhor avalia a CPI que apura eventuais falhas no estudo da fosfoetanolamina?" Tem 

um parágrafo em que o senhor diz "com a anuência de todos", dar nomes e cargos para 

essa afirmação. Nesse sentido, como julga que os resultados foram apresentados com 

transparência? Estão disponíveis? Onde?; C. A segunda pergunta da Folha de São Paulo 

caderno saúde mais ciência diz, "Os auditores apontam falta de um estudo de 

farmacocinética, conduta do medicamento no corpo. Isso de fato ocorreu?", o senhor 

respondeu, "decidimos que não faríamos um estudo de desenvolvimento completo da 

droga".  

Dar nomes completos, cargos das pessoas mencionadas nesta decisão, de não 

fazer um estudo de desenvolvimento completo da droga. O senhor afirma que o grupo 

interministerial faria farmacocinética, solicitamos que envie os documentos que 

comprovam sua afirmação. O Sr. Ed Thomas assume a presidência e dá continuidade ao 

item 11.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ed Thomas.  

 

* * * 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Lembrando que é a continuação, o requerimento é 

de um corpo só e depois o presidente dá o comando da votação, para aprovação ou 

desaprovação. Continuação do requerimento do deputado Ricardo Madalena. D. A 

terceira pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz, "Foi esse o 

desenho do estudo?". Solicitamos apresentar os nomes completos e cargos que ocupam 

todos os envolvidos da Comissão de Ética em pesquisa da Faculdade de Medicina da 

USP, que aprovaram o desenho do estudo.  

Quando diz, "nós discutimos com a ANVISA", apresentar nomes e cargos de 

quem participou desta discussão e qual o local e forma de como foi feito. E identificar 

os personagens da ANVISA que deram anuência verbal, nome, cargo e o que mais achar 
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pertinente. Onde ocorreu a discussão interministerial, mencionar os personagens, local, 

data, tanto da vossa equipe do Icesp, nome completo, cargo, quanto a equipe do 

ministério, cópia da ata e cópia dos dois projetos mencionados. 

E. A quarta pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz, 

"Também questionam a dose da droga usada no estudo". Nomes completos dos 

pacientes que conversou que estavam recebendo o produto, como foi feito o contato e 

local. Identificar o grupo 'Defensor da fosfoetanolamina', nomes e profissões. Se a 

decisão de administrar a pílula da fosfoetanolamina, as três cápsulas, de uma vez só, ou 

seja, uma única vez ao dia, partiu somente do investidor principal ou foi do grupo de 

todos os envolvidos nos testes funcionários do Icesp, em caso afirmativo cópia da ata 

desta decisão, com nomes completos e cargos. Ainda seguindo com o requerimento do 

deputado relator Ricardo Madalena, a continuação. 

F. A quinta pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde mais ciência diz, 

"Outra crítica é que o estudo só envolveu pacientes com tumores avançados. Por quê?" 

Quando este órgão, Icesp, tem pela frente uma pesquisa de clamor popular e com vários 

testemunhos, não seria prudente testar pacientes em estado inicial, estado intermediário 

e não somente em estado terminal?; G. A sexta pergunta da Folha de São Paulo caderno 

saúde mias ciência diz, "Há também queixa de cerceamento de dados. Procede?". O 

porquê de mencionar a indústria farmacêutica, ela participou desta pesquisa? A indústria 

Farmacêutica estava direta ou indiretamente participando desta pesquisa? Em caso 

afirmativo quais empresas ou laboratórios? Passe-nos a Lei que diz sobre "questão de 

confiabilidade de direito à privacidade do paciente", que não permitiu acesso aos 

pacientes pelos auditores; H. A sétima pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde 

mais ciência diz, "O estudo já foi concluído?". Comprovar através de documentos 

(laudos ou o que mais achar pertinente) a afirmação "Os regimes de imunoterapias que 

já dão respostas de 80% neste tipo de tumor".  

A afirmação "Sugerimos modificações e reabrir um grupo só de melanoma". 

Quem sugeriu, nomes completos e cargos. A frase do senhor "Responderam que não 

fariam nenhuma modificação sem a farmacocinética". Solicito cópia do ofício do senhor 

e cópia da resposta. O senhor afirma que teve anuência do Prof. Gilberto e de alguns 

deputados, na aprovação do estudo e no acesso ao Projeto antes do estudo começar. 

Solicito cópia da comprovação da anuência do Prof. Gilberto e dar nomes aos deputados 

mencionados pelo senhor; I. A oitava pergunta da Folha de São Paulo caderno saúde 
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mais ciência diz, "O interesse pela "fosfoetanolamina" sempre foi mais político do que 

científico. Como o senhor vê isso?".  

O senhor afirma que "fizemos um estudo bem feito". Nomes e cargos de todos os 

envolvidos quando diz 'fizemos' e discorrer sobre o que quis dizer com "Um estudo bem 

feito"; J. Todas as pesquisas de câncer realizadas pelo Icesp são feitas apenas com 

pacientes com tumores avançados?; k. Por que apenas pacientes com tumores avançados 

foram selecionados para a pesquisa da fosfoetanolamina? Sr. Presidente, esta é leitura 

do requerimento do signo deputado Ricardo Madalena. O comando da votação é do 

presidente, já terminado o requerimento.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB – Em discussão. 

(Pausa). Não havendo oradores inscritos para a discussão, em votação. Quem for 

favorável permaneça como está. Aprovado o requerimento. Eu queria também 

comunicar a presença no nosso deputado, membro dessa Comissão, Celso Nascimento. 

Muito obrigado pela sua presença, deputado.  

Agora vamos retornar a palavra ao Dr. Ildeu. Só para quebrar um pouco o tom 

desse requerimento ardo, fruto de uma entrevista – eu diria uma entrevista maldada – na 

Folha de São Paulo. As pessoas às vezes falam demais e não tem um controle da própria 

língua. Eu gostaria de dizer o seguinte ao senhor, Dr. Ildeu. Há mais ou menos 600 

anos, nós tivemos um cientista chamado Nicolau Copérnico, na época se ensinava que o 

mundo, o universo, girava em torno da Terra. Ele teve a ousadia de dizer que não, a 

terra girava em torno do sol, mas não discutiu muito e ficou quieto. Acredito que 100 

anos depois tivemos um outro cientista, Galileu Galilei, que provou matematicamente 

que a Terra girava em torno do Sol. Isso tudo contrariava os ensinamentos da Igreja 

Católica, que dizia que a Terra era o centro do universo e o ser humano era a única 

espécie direta e semelhante a Deus.  

Então, Galileu com a sua tese foi execrado, até preso, e depois para ele ser 

liberado teve que declarar que tudo que ele fez estava errado, e que realmente a Terra 
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ainda era o centro do universo. Passou o tempo, ele morreu, e nós nem sabemos onde 

estamos nesse universo, do tamanho que tem, tão grande que é. Esta pesquisa é 

exatamente porque nós temos sido bombardeados pela mídia com a informação de que, 

nos próximos 20 anos, 30% da população do mundo terá alguma forma de câncer, 

algum tipo de doença. As pesquisas entram em todos os níveis dizendo que a culpa é a 

alimentação, a radiação, o raio X, o sol, a bebida, o stress, um monte gente, cada um 

colocando uma causa.  

Ao mesmo tempo, as pessoas vêm que o chá de casca de Ipê combate ao câncer, 

nada melhor do que um cientista que faz as suas provas, que apresenta os seus resultas e 

que, de uma certa maneira, não preencheu os requisitos. A fosfoetanolamina foi 

desenvolvida em 1994, em São Carlos, pelo Instituto de Química, pelo Prof. Gilberto. 

Foi pesquisada no Hospital de Câncer de Jaú, um Projeto, naquela época, feito entre a 

Universidade de São Paulo, o Instituto de Química e a o Hospital do Câncer de Jaú. Isso 

cumpriu as etapas, na época não havia Anvisa ainda, havia o Ministério da Saúde.  

A primeira etapa foi o cumprimento da pesquisa, em termos de teste em animais; 

a segunda etapa foi a pesquisa em teste em seres humanos, em termos de feitos 

colaterais; e a terceira etapa, que seria usar o medicamento em si, não foi cumprida. Não 

se concluiu os resultados da pesquisa e o Hospital de Jaú não levou para frente. O 

pesquisador em São Carlos fazia 200 pílulas por dia, quem pedisse ele dava para 

experimentar, alguns médicos de Jaú mandavam buscar esse produto que ele fazia, 

dizendo que para algumas pessoas poderia funcionar muito bem e para outras não.  

A Anvisa, numa de suas resoluções que deve ser de nº 38, ela diz que todo o 

paciente, em fase terminal – paciente compassivo, que tem compaixão – pode ser objeto 

de utilizar algum tipo de produto que ainda não está autorizado como medicamento. 

Recentemente, com o tempo, o Instituto de Química em São Carlos foi submetido a 

pedidos judiciais de fornecimento da pílula. Para quem fazia 200 pílulas por dia e tinha 

mais de 2 mil requisições judiciais pedindo 500 mil pílulas, não tinha condição de 

atender. Nós, para intervir nisso, pedimos ao governador para que mandasse fazer essa 

pesquisa.  

Ao mesmo tempo, foi aprovado um Projeto de lei no Congresso Nacional onde 

dentro da resolução da Anvisa, dizendo que todo o paciente em fase terminal, ou a 

critério do médico, poderia utilizar produtos que estivesse em estudo – coisa que os 

laboratórios americanos e europeus fazem, usando as cobaias brasileiras ou africanas. 

De certa forma, como não é um produto elaborado pela grande indústria farmacêutica, o 
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setor entrou com uma Ação de Inconstitucionalidade, e essa lei provado pelo Congresso 

Nacional, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, ou seja, há quase mais de dois 

anos, essa lei está em julgamento a sua inconstitucionalidade, ela está paralisada nas 

mãos do relator do Supremo Tribunal Federal, que é o Dr. Gilmar Mendes – que gosta 

de soltar muita gente e, ao mesmo tempo, não resolve coisas pequenas.  

Então nós temos hoje esse projeto que foi feito. A mando do governador do 

Estado, o Icesp elaborou um roteiro, aprovou e tentou cumprir. Esse roteiro, a auditoria 

externa que fez parte pontuou falhas no rastreamento da pesquisa e nas etapas. E não 

foram bem esclarecidos. O senhor presenciou a Dra. Suleima, que pura e simplesmente 

recebia um papel de um lado, passava por outro, mas não tinha responsabilidade 

nenhuma. Então temos que respeitar, porque sua função era só essa. 

E para o senhor ter uma ideia, com autorização da pesquisa, o laboratório PDT-

Pharma de Cravinhos, tem efetuado a síntese da fosfoetanolamina com orientação do 

professor Gilberto, tem fabricado o produto e enviado à FURP para que encapsule o 

produto que será fornecido aos pacientes no Icesp. Na hora de encapsular ela adiciona 

um produto inerte que serve para favorecer o encapsulamento. Isso depois é remitido ao 

Icesp. Quando vem o produto da PDT-Pharma para a FURP, vem com análise química. 

Mas no instante que a FURP faz o encapsulamento e leva ao Icesp, no nosso entender 

de controle de qualidade e rastreamento, também deveria efetuar exames químicos 

naquele produto, porque foi inserido nele um elemento inerte que mudou a composição. 

Ao chegar no Icesp, esse material chegava ainda com as análises químicas do 

fabricante PDT, e era arquivado na farmácia e distribuído aos pacientes terminais que 

foram selecionados. Quando o projeto aprovado dizia que seriam estudados dez tipos 

diferentes de tumores, e cada um desses elementos em estudo teria 21 pacientes de 

amostra para serem testados. Eles começaram também com uma dosagem de três pílulas 

ao dia, de 1.500 miligramas pelo período inicial, e depois passaria para duas. Nós 

tivemos os testes, e num certo tempo foi dito que não funcionava. Que as pesquisas não 

deram resultado nenhum. 

Então nós temos nosso questionamento de que somente foram selecionados 

pacientes terminais. E nós sabemos, pela informação, que os pacientes terminais que já 

fizeram radioterapia, quimioterapia, sua flora intestinal está agredida e praticamente não 

tem mais absorção de vitamina e nem de nada. Na hora que você toma alguma coisa por 

via oral, o organismo elimina sem nenhum tipo de absorção. E para isso estava previsto 

que seriam executados testes sanguíneos chamados de farmacocinética, para saber o 



31 
 

grau de aproveitamento. E não foram feitos. E ao mesmo tempo temos um relatório 

assinado pela Dra. Suleima, que aqui esteve, dizendo que “consta a informação de que a 

ingestão das cápsulas se dará através de três cápsulas, três vezes ao dia” e isso daqui não 

é recomendado nem no estudo. Eram três cápsulas divididas em três vezes ao dia cada 

uma.  

Enfim, são erros que mostram em nosso entender, que não sabia se a pesquisa 

seguiu um roteiro ou não. A pesquisa mostra suas falhas. O senhor está aqui indicado 

como membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, exatamente porque 

estamos discutindo um assunto que não vai resolver os cem tipos de câncer que 

conhecemos. Não vai resolver todo mundo, mas se 20% dessas pessoas tiverem um 

efeito positivo, estaremos com um produto extremamente barato e desenvolvido por 

nossa universidade, sem custo, sem royalty e sem direitos autorais, porque foi cedido 

graciosamente ao Estado, para que colaboremos em uma coisa que amanhã, daqui dez, 

20 anos a própria humanidade poderá fazer parte. 

Devolvo a palavra ao senhor. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Só queria comentar então, nesse 

aspecto mais geral, primeiro também me congratular nessa iniciativa de discutir a 

questão da ciência e seu impacto na sociedade. Isso é uma coisa importante. E discutir 

isso com base no convite a cientistas e pesquisadores, tem muitas instituições brasileiras 

que fazem pesquisa nisso. Pelo que sei também, o Ministério da Ciência e Tecnologia 

teve três grupos criados que examinaram isso da UFRJ, da Unicamp. É importante 

também que os resultados que eles obtiveram sejam apresentados, para que haja uma 

discussão mais completa e ampla. 

O presidente citou o Galileu, e gostaria de lembrar que ele foi considerado o 

introdutor da metodologia científica. É uma coisa que veio aprimorada nesses 400 anos. 

Quer dizer, nós criamos métodos. Não é à toa que os laboratórios hoje exigem todo um 

trabalho de pesquisa especializada, para que acompanhe o trabalho dos outros. 

Exatamente porque a ciência veio de controversas, e o tempo todo está se renovando 

com novas ideias. Isso faz parte da ciência. Agora também faz parte criarmos métodos 

que tenhamos confiança, estudar e analisar. E isso a Câmara, o Senado, os deputados e 

parlamentares têm o direito e obrigação de cobrar das instituições públicas que 

funcionem com transparência. É uma questão importante para nós. 
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Agora a nossa preocupação é que a questão da ciência envolva a metodologia, os 

testes feitos com cuidados e a verificação por outros grupos. É algo essencial na ciência 

que outros grupos possam fazer o mesmo experimento e confirmar aquilo. Essa é uma 

questão essencial para nós, na visão da ciência.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só um 

momentinho. Queria comunicar que estamos no ar na TV, e também na internet. Então 

o senhor está sendo observado por muita gente. Muito obrigado.  

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Obrigado. O que aumenta a 

responsabilidade aqui. Mas eu acho que essa postura da SBPC e de outras entidades 

científicas que certamente têm o dever de discutir com vocês. Estamos enfrentando um 

problema gravíssimo, e outros também de saúde pública no Brasil. Recentemente 

ficamos no Congresso Nacional, quase que durante todo o semestre passado, lutando 

por verbas e recursos que estão sendo cortados da Fiocruz, das universidades que fazem 

essas pesquisas e outras. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu pediria 

que o Sr. Ildeu fosse mais objetivo naquilo que cabe a responder aqui para nós, até por 

causa do tempo que nós temos. Muito obrigado.  

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Ok, desculpe, estava me excedendo. 

Mas eu gostaria inclusive de passar para a professora Helena, porque ela tem uma 

grande experiência nessa parte, inclusive da questão.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Primeiro 

nós temos que arguir ele a respeito do ofício que ele assinou contra esta CPI, e depois 

pode ser ouvida a segunda testemunha.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - É o seguinte, nós 

recebemos em 30 de outubro do ano passado um ofício em que o senhor assina, 

juntamente com o Dr. Luiz Davidovich e o Jorge Costa e Silva, presidente da Academia 

Nacional de Ciência, sobre a pesquisa, uma posição talvez contrária ao que está sendo 

feito. Não sei se o senhor se recorda. 
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O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Sim, com certeza. Tenho aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então quando o 

senhor assinou isso daqui, tinha conhecimento desse procedimento nosso? 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, nós tínhamos conhecimento 

disso que mencionei aqui. Havia toda uma discussão na comunidade científica desse 

fato. Obviamente chegou à nossa diretoria pelos colegas que trabalham nessa área. A 

preocupação que foi externada nessa carta de que essa questão fosse tratada de maneira 

científica, e os ricos que isso traria se não fosse feita adequadamente. Quando 

mencionamos a CPI, falamos inclusive “aparentemente”, porque não tínhamos certeza 

das intenções, como estão ficando claras aqui, que é de fato investigar a fundo o que 

aconteceu. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor 

tem essa ciência hoje? 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Tenho, estou percebendo aqui e 

tenho essa percepção de que existe um interesse de investigar a fundo e usar o 

conhecimento das instituições de pesquisa, dos pesquisadores. Como eu disse aqui, para 

nossa entidade é um papel fundamental dos órgãos públicos e do parlamento investigar 

isso, porque é recurso público na pesquisa.  

A nossa preocupação é o que estou externando aqui, que todas essas investigações 

têm que ser lastreadas. Investigações cientificadas cuidadosas na metodologia científica, 

com as regras internacionais que são fundamentais inclusive para que a pesquisa tenha 

uma repercussão concreta, e de fato melhorar a situação de saúde em geral. Nossa 

preocupação é nesse sentido. Se nós interpretamos erradamente, obviamente 

reconhecemos que o fizemos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor 

acha que interpretou erradamente antes de ter ciência da responsabilidade, da 

imparcialidade desta CPI? 
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O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, nós não colocamos isso. Nós 

nem sabíamos quem eram os componentes da CPI. Colocamos que aparentemente, se 

essa questão, dependendo da maneira como a coisa fosse usada, tem riscos para a 

própria pratica da ciência no cotidiano. Esse é o alerta que nós colocamos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. O senhor 

tem ciência que nós não estamos aqui para dizer se a fosfoetanolamina funciona ou não? 

Que nós estamos aqui para apurar vidas humanas que foram testadas, e o dinheiro 

público que foi gasto? O senhor tem essa ciência? 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Agora o senhor está colocando isso 

como objetivo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, e não tenho como duvidar 

disso. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok, pode continuar, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Semana passada 

nós tivemos uma entrevista do Dr. Paulo Hoff, que foi coordenador dessa pesquisa. A 

Dra. Suleima mesmo falou que ele era o coordenador científico e comandou tudo isso. E 

ele declara que é perigoso usar força política para questionar pesquisa. Então nós não 

estamos usando nada de força política para questionar a pesquisa, mas nossa obrigação 

de fiscalizar os recursos públicos e onde foram usados, e se eles foram usados 

adequadamente. Temos indícios da auditoria externa, que o roteiro de pesquisa 

aprovado pela Comissão de Ética Médica não foi cumprido nas formas normais que se 

exigem numa pesquisa. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Às vezes, e principalmente na língua 

portuguesa, uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Então só para dar uma 

dica ao nosso cientista. Com muita honra nós o recebemos aqui na Casa, mas só para 

dizer que a Comissão formada não é agora responsável, e nem agora que está pensando 

seriamente no assunto.  

Esta Comissão, desde sua criação, vem com esse objetivo, de fiscalizar, 

principalmente se o dinheiro público está sendo bem utilizado, e se tudo aquilo que está 

sendo divulgado, até o nosso interesse é que se houver resultados positivos a isso, 
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graças a Deus, mais uma grande descoberta e principalmente aqui no Brasil, que fique 

bem claro que esta Comissão, desde seu início, teve o objetivo de pautar a verdade, 

somente a verdade.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Muito obrigado, 

nobre deputado. Devolvo a palavra. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Eu estava mencionando que nossa 

preocupação, ao colocar esses alertas, é com as instituições de pesquisa. É preservar a 

ciência no Brasil, para que ela não seja desacreditada. Vocês sabem disso e são 

lutadores por ela aqui em São Paulo, que tem uma forte pesquisa. Que as metodologias 

científicas, o processo da ciência, sejam seguidos. E os testes clínicos e pré-clínicos 

sejam feitos de maneira adequada. 

É isso. Acho que essa colocação da sociedade... Claro que quando fazemos uma 

manifestação, às vezes não estamos exatamente cientes de todos os objetivos. Às vezes 

nossas entidades fazem alertas, e colocamos questões que são muito caras para a 

sociedade científica, que são essas que estamos aqui discutindo. E essa importância do 

método, da preocupação das pessoas, dos testes, da verificação, da reprodutibilidade, 

são questões inerentes à pratica da ciência.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Então o 

que o senhor acabou de dizer aí subentende que você assinou algo sem muito 

conhecimento. O senhor há de convir comigo, na minha opinião. Que seja dita a do 

senhor. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, eu discordo pelo seguinte... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então me discorra sobre o ofício que 

o senhor assinou, por favor.  

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Estou tentando lhe explicar o 

seguinte, como eu estava dizendo aqui, eu represento a sociedade, tem 142 sociedades 

científicas.  
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu 

gostaria que ele fosse mais objetivo porque temos que trabalhar no Plenário daqui a 

pouco. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Estou tentando ser objetivo ao dizer 

que certamente o senhor aqui funciona com o seu assessor trazendo N coisas. Eu recebo 

todos os dias coisas de várias áreas do conhecimento, como mencionei aqui. Temos uma 

confiança nos colegas de várias áreas.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Como o senhor confiou em assinar 

isso daqui sem ter conhecimento, concorda? 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não, nós tivemos conhecimento. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então discorra sobre o que o senhor 

escreveu aqui, por favor. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - As pessoas que trouxeram isso eram 

qualificadas e tinham conhecimento da área. Portanto, as três sociedades científicas 

maiores do país assinaram um documento de alerta. Esse foi o nosso papel. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Tudo bem, o senhor assinou. Só quero 

que discorra sobre o que assinou aqui.  

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Já mencionei os vários aspectos aqui, 

exatamente o que dizemos aqui. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - O senhor quer que eu pontue, ou vai 

discorrer sobre o que assinou? Só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não estou entendendo qual a lógica 

do seu questionamento, porque eu posso dizer sobre isso que está aqui colocado.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então vamos lá. 
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O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Desculpa deputado, eu posso tentar 

fazer isso? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pode.  

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - O que fizemos foi começar dizendo 

da importância do problema do câncer, do método cientifico, da importância dele. 

Citava o fato da fosfo ter sido examinada. Citamos as três pesquisas, de três grupos de 

pesquisa, de três universidades, organizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, que tinha feito testes iniciais de não funcionamento. Depois citamos o 

Governo do Estado de São Paulo que estava fazendo testes, e inclusive nem terminou 

ainda, pelo dito aqui, e não havia indicações de que estava tendo resultados positivos até 

aquele momento. 

O que nós dizíamos era o seguinte, um alerta, inclusive porque essa questão gerou 

uma comoção nacional muito grande e justa, porque as pessoas que têm parentes nessa 

situação, e eu também tenho, têm um aspecto muito emocional, e queremos soluções 

para isso. Então nessa carta nós alertávamos, como estou fazendo de novo aqui, o risco 

de transformarmos isso numa batalha que pode distorcer a questão. Agora por minha 

presença aqui, e estou vendo inclusive a participação de vocês, essa questão da 

transparência pública é essencial. Essa questão que os órgãos públicos têm o direito de 

cobrar das instituições, cobrar se a pesquisa funcionou, de outras instituições que 

possam fazer outras pesquisas que acompanhem isso, tudo isso estamos de acordo. 

A nossa questão é que estávamos alertando para um processo que pode gerar uma 

distorção nessa relação da sociedade com a ciência. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ficou claro para o senhor de que essa 

não é a nossa função? Nossa função é apurar com transparência, imparcialidade e 

responsabilidade. Ficou bem claro? 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Estou com clareza agora, por suas 

colocações. 
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O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Obrigado. Vou só fazer uma 

pergunta, Sr. Presidente. O senhor disse no final do ofício aos deputados, e gostaria que 

o senhor tecesse comentários a respeito desse parágrafo. “Como vamos estimular a 

ciência brasileira se um resultado inesperado ou negativo pode ser questionado não por 

seu valor técnico, mas na área política?”. O que o senhor quis dizer com isso? 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Essa é uma pergunta que já 

aconteceu inúmeras vezes, e o deputado citou o exemplo do Galileu, que o resultado 

científico foi questionado na arena política. Existem inúmeros exemplos no Brasil, nos 

Estados Unidos hoje, de pesquisas das mais variadas áreas, que isso acontece. Nós 

colocamos inclusive como interrogação, e não afirmação.  

Nossa questão era, temos que tomar cuidado e discutir, e louvo novamente a 

iniciativa de vocês de discutirmos isso com todo o cuidado, discutir a pesquisa que foi 

feita, as outras pesquisas, fazer novas pesquisas, porque esse é o papel inicial da 

atividade científica. E é papel de vocês cobrar que as instituições de pesquisa funcionem 

adequadamente, e que os recursos públicos sejam usados adequadamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Está permitido, 

faça o favor.  

 

A SRA. HELENA NADER - Em primeiro lugar, mais uma vez quero agradecer, 

e mostrar aos senhores que essa carta assinada por três instituições, uma dela que já tem 

200 anos, criada por Dom Juan Sexto, a Academia Nacional de Medicina, junto com 

uma centenária Academia Brasileira de Ciências, e por uma septuagenária Sociedade 

Brasileira Para o Progresso da Ciência, nós viemos aqui para juntos tentarmos 

esclarecer e fazer avançar cada vez mais a ciência e a saúde em nosso país. 

Vou tentar colocar algumas coisas bem rápido, até em relação a algumas 

colocações que o senhor mesmo fez. Por que paciente terminal? Isso tem sido dito 

várias vezes. Eu posso lhe responder. Eu trabalhei arduamente com nosso querido e já 

falecido ex-presidente da Fapesp, professor William Saad Hossne, que foi quem criou 

nesse país o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa em Humanos. E o Brasil é 

reconhecido internacionalmente pela sua conduta na ética em pesquisa com humanos. 

Isso começou em Helsinque, e o Brasil fez sua legislação por volta de 1980, 90, e ainda 

não temos uma lei. São só resoluções. Mas são seguidas religiosamente. 
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Então quando se vai fazer pesquisas em humanos, para evitar o que aconteceu na 

Alemanha nazista, em que ideias eram efetuadas em crianças, mulheres grávidas e assim 

por diante, para satisfazer a curiosidade de alguns, ao longo dos anos a humanidade 

cresceu se criaram normas. Você tem que fazer primeiro a pesquisa nem em animais, 

porque animais também têm legislação, mas primeiro em modelo de células, em 

laboratórios. Depois você mimetiza órgãos, e depois para os animais.  

E eu fico chateada, porque gostaria muito de dizer aos senhores que tudo da 

fosfoetanolamina, todas as pesquisas feitas em animais, estão erradas. Mas não. Foram 

feitas em diferentes laboratórios e em nenhum dos modelos ela deu resultado. Nenhum, 

seja na célula animal ou no animal. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Sr. Presidente. 

 

A SRA. HELENA NADER - Estou encerrando. No entanto, para o paciente 

terminal, foi dada essa... O senhor perguntou da Anvisa, estou querendo lhe trazer as 

explicações do conhecimento científico e parabenizar essa CPI por buscar a 

transparência do gasto público. Eu lhe parabenizo, tanto que viemos aqui. Não era uma 

intimação, nós estamos aqui para colaborar. A Anvisa não tem que dar um parecer. 

Coisa que se é uma droga que passou por todas as etapas, é obrigatório. Então no caso 

da Anvisa, o senhor não tinha que ter isso, porque partimos para outro estremo, que é o 

nome do paciente que já esgotou várias tentativas. 

Isso pode trazer um viés? Pode. Não posso ser falsa e dizer para o senhor que não. 

O fato de já ser um paciente terminal pode trazer um viés. Só que se eu não quero o 

terminal, eu tenho que seguir o protocolo mundial. Eu tenho que fazer células, animais e 

depois eu vou. O senhor está entendendo? É por isso quê... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFEIRA - PSDB - A senhora 

permite? Nós já recebemos aqui há uns 15 dias o presidente da Sociedade Brasileira de 

Oncologia, Dr. Sérgio Simão. E ele já nos deu uma aula sobre o roteiro e o protocolo de 

pesquisa, sobre todas essas etapas. Nós já fomos bem instruídos sobre esse assunto. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - E pela ordem, Sr. Presidente. Nós 

também recebemos o Dr. Durvanei numa das primeiras sessões, na qual ele comprovou 
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que isso... Ele é um cientista renomado que trabalha no Butantan, e provou para nós que 

a fosfoetanolamina funciona em animais. Só para relembrá-los.  

 

A SRA. HELENA NADER - Os dados publicados, e aí vamos voltar para 

Galileu Galilei, é por se move, a ciência tem que ser repetida e comprovada. Os 

modelos feitos em laboratório acreditado no Brasil e internacional, para não falar de 

outros, que é o laboratório em Santa Catarina, do professor Calisto, sem contar o INCA 

- Instituto Nacional do Câncer, o do Ceará e da Fiocruz, mostraram ineficácia. Então a 

ciência é assim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Perfeito. Para 

continuar o que eu falava, queria dizer à senhora que o Dr. Sérgio Simão leu o roteiro, e 

o protocolo de pesquisa aprovando pela CEMP e pelo Icesp para desenvolver, essas 

etapas iniciais foram dispensadas pela experiência anterior. Quer dizer, o responsável 

pela pesquisa chamou para si a liberação dessas etapas iniciais. Da mesma forma que no 

protocolo dele, dizia que tinha que ser 21 pessoas por corte, e ao invés de dez, parece 

que pegou só seis, e 70 pessoas. E o Dr. Sérgio Simão também nos disse o seguinte. 

 

A SRA. HELENA NADER - Ele é ex-professor da Escola Paulista de Medicina, 

conheço bem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ele falou o 

seguinte, nós perguntamos para ele. Uma corte qualquer de tumor, de próstata ou mama, 

no caso de pegar meia dúzia de pessoas para testes, ele falou que é muito pouco. 

Estatisticamente é desprezível.  

 

A SRA. HELENA NADER - É verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então nas 

palavras dele, todos os testes de pesquisas executados foram desprezíveis, porque não 

cumpriram nem o critério estatístico.  

 

A SRA. HELENA NADER - Concordo. 
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu como 

engenheiro estou acostumado a fazer controle de qualidade. Vou fazer um prédio de 30 

andares, e em cada andar o concreto usado tem que ser analisado, e tem que deixar a 

prova de que foi feito isso, a rastreabilidade. Quer dizer, estamos diante de uma 

pesquisa que eliminou etapas que não poderiam ter sido eliminadas, porque ninguém 

sabia da nossa parte, e ao mesmo tempo o que foi feito. 

Agora se 21 pessoas serão analisadas, não teria que estar distribuído em paciente 

inicial, terminal, intermediário, placebo, etecetera? Não foi cumprido estatisticamente. 

Agora só para a senhora ter uma ideia, o Instituto de Química em São Carlos recebeu 

quase dez mil notificações judiciais para fornecer, e não pode fornecer. Agora que nós 

autorizamos e o governador liberou a pesquisa, e o Icesp está fazendo, a PDT-Pharma 

fazendo a síntese da fosfoetanolamina, agora que aconteceu isso, eles estão recebendo 

determinações judiciais para fornecer aos pacientes que também são terminais e têm 

uma última esperança. Mas o advogado cobra X e eles cobram Y, então temos um 

prolongamento do sofrimento dessas pessoas, e ainda gastando, coisa que se tivéssemos 

uma certeza conclusiva, uma pílula dessas custaria três reais para o tratamento. 

Sabemos que uma quimioterapia custa 50, cem mil, e a imunoterapia custa 200, 

500 mil. A sociedade, o sistema de plano de saúde não tem recursos suficientes para 

tratar as pessoas da forma convencional. Queria dizer à senhora o seguinte, se eu tenho 

um filho que estuda medicina na melhor faculdade de São Paulo, e ele gosta de 

oncologia, o professor gosta dele, manda ele fazer mestrado, vai para os Estados Unidos 

fazer pós, fica dez anos trabalhando lá e aprende tudo que se faz lá na técnica moderna 

cirúrgica, radioterapia, quimioterapia. Chega no Brasil, ele vai trabalhar, tem muito 

trabalho e não terá nem tempo de se dedicar a uma pesquisa. Então o cientista vai ter 

que perder tempo e queimar a cabeça para ver se alguma coisa mais barata funciona. 

Estamos aqui buscando através da ciência a inovação, que vai permitir, num 

futuro próximo, pelo menos uma colaboração para reduzir os custos. A sociedade 

brasileira, e eu diria mais, a sociedade mundial na China, na Índia, no Paquistão e na 

África não terão dinheiro e nem recurso suficiente para cuidar da doença. Essa é nossa 

visão. 

 

A SRA. HELENA NADER - Com certeza. O senhor permite? Por isso que logo 

lhe falei, e a todos os egrégios deputados dessa Casa que fazem parte dessa Comissão, 

que nós nos congratulamos com o foco e essa transparência. Por isso viemos aqui. O 
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que eu quis lhe colocar é o porquê do terminal. Porque se permite nessa situação, 

queimar etapa é uma palavra feia, mas pular algumas etapas. Se o que nós queremos é 

entender, e como o senhor bem falou, o Simão já deu uma aula aqui, o senhor sabe que 

teremos que começar com vários e a duplo cego.  

Ninguém sabe qual é a droga, o placebo, os vários modelos animais. Por isso que 

pesquisa de novas drogas é muito cara, e leva no mínimo nove, dez, até 15 anos. Mas eu 

parabenizo mais uma vez os senhores por essa transparência, e por quererem entender 

como se dá o gasto público.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Aproveitando sua 

presença aqui, e que estamos sendo televisionados, queria dar uma ligeira explicação à 

senhora. Sou engenheiro civil, mas na minha época de estudante estudávamos química, 

biologia, e depois com a vida viramos médico. Depois de 50 anos formado como 

engenheiro, eu acho que também tenho um diploma de médico e advogado. Queria dizer 

à senhora o seguinte, o nosso organismo produz a fosfoetanolamina. E essa fosfo em 

nosso organismo atua no metabolismo basal através do sistema imunológico. 

Quando estamos doentes, o sistema imunológico combate à doença. E o câncer é 

igual, é uma reprodução acelerada de alguma forma, que o sistema imunológico 

combate. O que acontece? Nossa vida moderna, nossa alimentação, os raios cósmicos, 

raio X, etecetera, prejudicam esse sistema imunológico, então não temos a produção 

adequada. A pesquisa científica, está aqui o professor Durvanei que tem feito isso, a 

síntese da fosfoetanolamina fora do corpo torna aceitável pelo organismo a absorção. 

Então essa síntese atua no sistema imunológico, no combate da célula doente. Por que 

estou falando isso? Então algumas pessoas reagem bem, outras não. 

Se eu já tenho câncer, se já fiz radioterapia ou quimioterapia, e sou chamado de 

paciente terminal, teoricamente para muita gente meu intestino não absorve nem 

vitamina, e nem fosfoetanolamina. E alguns reagem. Para a senhora ter uma ideia, hoje 

a PDT-Pharma tem mais de 2.500 mandatos judiciais atendidos, e está fornecendo sem 

autorização médica. O juiz concede a liminar para que a PDT-Pharma forneça a pílula 

para a pessoa, mas teria que ter um médico para acompanhar e dar o resultado, se está 

indo bem ou não. Mas temos tido uma demanda crescente. 

Então queria dizer para a senhora o seguinte, que temos escutado e pesquisado. 

Uma pessoa normal que contrai o câncer em estado inicial, se for tratada dessa forma, 

talvez tenha 20% de chances de curar. E se for fazer o tratamento normal, 
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quimioterápico, também vai ter. A probabilidade do tratamento convencional não é 

diferente, não sei se estatisticamente a senhora tem isso. E alguns têm a sorte, 

dependendo...  

 

A SRA. HELENA NADER - Não, é um pouco diferente. Inclusive em relação à 

sua colocação, por que os dados mostram que o envelhecimento favorece o câncer? O 

que é o câncer? A sua célula se divide e você está trocando o tempo todo. A célula que 

mais se divide no nosso organismo é da mucosa da boca, intestinal. Por isso que às 

vezes o indivíduo toma alguma medicação e tem aquela dor de estômago, que ataca a 

mucosa. Com o envelhecimento temos o que chamamos de relógio biológico, quanto 

que dura. E aquilo vai dividindo, e a chance de ter uma divisão errada com separação de 

cromossomo ou mutações, aumenta por quanto mais tempo você vive. Isso é uma 

realidade. 

Agora, hoje o tratamento não para todos, mas para muitos dos canceres, você está 

tendo praticamente, em alguns casos, 100% de cura. Coisa que há 20 anos não 

acontecia. Quando o senhor olha hoje a evolução de Leucemia Mielóide Crônica, 

Leucemia Linfocítica Aguda, e o próprio transplante de medula, que antes era um risco, 

hoje a taxa de sucesso é muito alta. Existem alguns tumores que não têm cura até hoje. 

Em alguns casos até, dependendo da idade do paciente, se recomenda, “deixa ele ter 

qualidade de vida, não opera, não faz nada, porque pelo menos vai ter uma evolução 

com dignidade”. Então não posso negar a evolução da medicina, tanto que todo mundo 

diz que o século passado foi da tecnologia, e esse novo milênio, onde tem grandes 

avanços são nas chamadas áreas biológicas e da saúde. 

E está aí a descoberta que o próprio Brasil fez, o senhor viu, que é para ter muito 

orgulho, da síndrome congênita do vírus da Zika. Quer dizer, coisa que se tivesse 

acontecido isso no final do século 20, nós não teríamos tido a tecnologia e o 

conhecimento para dizer que é só o Zika. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria 

que o senhor requeresse que a testemunha comprove a afirmação, de que a substância 

que ela citou aqui em Santa Catarina não funciona em animais. Que ela nos envie 

comprovante daquilo que ela comentou aqui conosco. E para finalizar minha 

participação, quero parabenizar o professor Ildeu, que veio aqui como testemunha, 

porque os demais não compareceram. O senhor tem ciência que eles poderiam ser 
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conduzidos coercitivamente a vim depor aqui. Foi convite e agora convocação, e 

somente o senhor veio. Parabéns. 

E o sétimo parágrafo que o senhor afirma em ofício aos deputados, gostaria só da 

confirmação do senhor, pelo que você escreve aqui. Abre aspas, “na primeira fase testa-

se a toxidade e determina-se a dose adequada”. O senhor concorda com isso que 

escreveu? 

  

A SRA. HELENA NADER - Isso aí está certo, mas ele que tem que responder. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Não sou especializado nisso, mas 

nossos especialistas da nossa sociedade da Academia Brasileira de Ciência e da 

Academia Nacional de Medicina escreveram isso, e tenho confiança na colocação deles. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Então o senhor confirma que na 

primeira fase testa-se a toxidade e determina-se a dose adequada?  

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - No contexto que está colocado no 

parágrafo, sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Ok, o senhor confirma o que 

escreveu? Muito obrigado. 

 

O SR. ILDEU DE CASTRO MOREIRA - Que nós assinamos em conjunto, 

sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só mais uma 

pergunta para a senhora. 

 

A SRA. HELENA NADER - O senhor quer que eu responda? Não disso, ele me 

fez a pergunta de eu mandar os documentos. Eu não preciso, eles são públicos e estão 

no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu 

requeiro que ela envie. O senhor tem poder para isso.  
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A SRA. HELENA NADER - Ok, vou pedir. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A senhora faça o 

favor então de tirar uma cópia do site e mandar para nós.  

 

A SRA. HELENA NADER - Com certeza vou pedir ao professor Calisto que 

encaminhe. O senhor desculpe, porque não é um estudo que eu fiz. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A senhora falou 

da pesquisa lá no Ceará, e queria falar do meu conhecimento. Quando fazemos um 

antibiograma, coloca o exame de sangue, uma série de antibióticos e vemos qual 

funciona e qual não. Às vezes até aquele que no antibiograma diz que funcionou, você 

vai tomar o antibiótico e não funciona. Lá no Ceará, a pesquisa feita e patrocinada pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia, pegaram uma amostra da fosfoetanolamina e 

puseram o contato direto.  

Quer dizer, nunca se falou e se escreveu em lugar nenhum que ele funcionaria 

exatamente igual um antibiótico no contato direto. Ela estimula o sistema imunológico e 

vai combater. Então o teste foi totalmente inadequado em nosso entender. A senhora 

concorda com isso? 

 

A SRA. HELENA NADER - Concordo. Só não conheço os detalhes, mas talvez 

tenha sido feito isso. Como é um teste de protocolo internacional de citotoxicidade. 

Você tem que saber até onde você faz uma curva dose efeito, com diferentes células, e 

ver o que acontece com aquela célula olhando no microscópio e vários parâmetros 

bioquímicos. Então eu não sei se esse experimento, porque não quero criticar sem 

conhecer em profundidade. Mas eu concordo com o senhor que não é o modelo para 

avaliar o efeito anticancerígeno. Está claro? Eu não posso dizer que o experimento... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a informação 

que nós temos do relatório é que foi pego o material, posta a célula cancerígena em 

contato, e não apresentou resultado nenhum. Então lógico, não é assim que se trata. E 

não houve consulta nenhuma do próprio professor ou do pessoal, se isso funcionava ou 

não.  
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A SRA. HELENA NADER - Perfeito. Mais uma vez agradeço ao senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado. Queria 

agradecer muito a presença do Dr. Ildeu de Castro Moreira, que veio aqui atender nosso 

convite. Acho que de maneira muito progressiva, o Brasil e nossa ciência precisa disso. 

A população merece. Acho que para nós é uma honra tê-lo recebido aqui, porque às 

vezes as pessoas ficam enclausuradas em sua redoma de vida, e não gostam de descer 

para atender à população. Mas o senhor veio aqui e colaborou muito conosco, e a 

senhora também, Dra. Helena Nader.  

Agradecemos muito, porque vocês não teriam obrigação nenhuma em estar aqui e 

vieram por espontânea vontade. E o convite, se tiver que reclamar, vamos reclamar ao 

deputado Cezinha de Madureira, que não está aqui hoje, porque ele pediu que vocês 

fossem convidados. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente 

sessão. Muito obrigada. 

 

* * * 


