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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI – FOSFOETANOLAMINA 

27.03.2018 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Boa tarde a 

todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam 

o Estado a não realizar as pesquisas para a deliberação da substância fosfoetanolamina 

sintética, produzida por cientistas no campus da USP, de São Carlos.  

Essa CPI foi requerida e proposta pelo nobre parlamentar Rafael Silva, aqui 

presente, que é o vice-presidente desta Comissão. E eu registro a presença dos 

deputados, Márcio Camargo, Ricardo Madalena, Rafael Silva, Ed Thomas, e este 

Presidente Roberto Massafera. Eu solicito ao secretário da Comissão a leitura da Ata da 

reunião anterior.  

 

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

 

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

deputado Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR - Eu peço a dispensa da Ata da última 

sessão e reunião que tivemos. 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É regimental, 

não havendo nenhum parlamentar interessado em discutir, está aprovada. Ordem do dia, 

deliberação dos requerimentos aprovados, temos sobre a Mesa um requerimento do 

deputado Rafael Silva, requerimento 01, de 2017, que solicita que seja convocado o 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, Dr. David Everson Uip, para que preste 

esclarecimentos e contribua com os trabalhos desta CPI.  

Em discussão. Não havendo deputados inscritos, em votação, quem for favorável 

permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. Hoje essa CPI também recebeu a justificativa 

do deputado Gileno Gomes, em virtude de estar participando de compromissos na 
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cidade de Guarulhos com a Associação Paulista de Supermercados, e, então fica 

justificada a sua ausência perante essa Comissão e agradecemos... 

 

O SR. - ...Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. - Eu quero agradecer ao Gileno que fez parte de todas as audiências que 

tivemos e ele sempre esteve presente e colaborando muito com essa CPI e na presença 

do membro e deputado Gileno, muito atuante, só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, vamos 

proceder hoje a oitiva do Dr. José Otávio da Costa Auler Júnior. Faça o favor, doutor. O 

Sr. José Costa Auler Júnior é professor titular da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, Departamento de Cirurgia - Disciplina de Anestesiologia. 

Atualmente, exerce atividade junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo na função de Diretor, eleito em outubro de 2014. Foi também Vice-Diretor da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Participa dos seguintes 

colegiados: Congregação da FMUSP, Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas 

da FMUSP, Conselho Consultivo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - 

Octavio Frias de Oliveira, Conselho Curador e Consultivo da Fundação Faculdade de 

Medicina, Conselho Curador da Fundação Pró-Sangue e Conselho Curador da Fundação 

Zerbini. É coordenador da Pós-graduação senso estrito (biênio 2015 e 2017) e 

Coordenador da Pós-Graduação Senso Lato da Disciplina de Anestesiologia da FMUSP. 

Possui especialização em Anestesiologia pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

(SBA). Concentra atividades de Pesquisa Clínica nas seguintes áreas. Doutor, eu ainda 

estou na metade do seu currículo, é muito extenso, se o senhor permitir, eu acho que é 

tão grande, não estamos colocando em dúvida sua experiência, seu gabarito, nome e 

prestígio, e então, eu acho que poderemos passar para a oitiva.  

Eu pediria então ao senhor que em nossa praxe regimental que lesse esse termo 

de compromisso.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Queria iniciar 

cumprimentando ao nobre deputado, Presidente desta sessão, Roberto Massafera e a 
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todos os presentes. Srs. Deputados, meus cumprimentos. Vou ler, “eu, José Otávio da 

Costa Auler Júnior, infra-assinado com registro geral, 3952803-0, exercendo o cargo de 

diretor da Faculdade de Medicina da USP, e Presidente do Conselho Deliberativo do 

Hospital das Clínicas, fui convocado a comparecer nessa Comissão Parlamentar de 

Inquérito como testemunha. E com fundamento nos artigos 203 e 218 do código de 

processo penal, combinados com o parágrafo dois, do art. 13 da Constituição do Estado, 

e com o art. três da lei estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertido 

a dizer a verdade, e, sob pena de incorrer no crime previsto no art. quarto, inciso dois da 

lei federal número 1579 de 18 de março de 1952, São Paulo, 27 de março de 2018, 

assino”.  

 

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

José Otávio, essa CPI ela foi requerida pelo deputado Rafael Silva com a finalidade de 

apurar as razões que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da 

substância fosfoetanolamina, e nós aqui já nas primeiras reuniões definimos o nosso 

objeto dessa CPI, e ele sempre tem que ser juridicamente bem claro. 

Então, de comum acordo com o próprio idealizador da própria CPI, estamos 

apurando as razões que foram paralisadas as pesquisas e saber se o protocolo de 

pesquisa devidamente aprovado na Comissão de Ética da Universidade, depois da 

Comissão de Ética em Brasília, se esse protocolo, esse projeto aprovado foi cumprido, e 

da mesma forma, se os recursos que a Secretaria da Saúde disponibilizou, eles foram 

adequadamente usados, então o nosso objeto é bem mais estrito, e, a pergunta ao 

senhor, pela sua experiência e seu gabarito, seu currículo, se, o senhor tem 

conhecimento desse projeto de pesquisa que foi aprovado na Comissão de Ética da USP 

em Brasília e que o Icesp desenvolveu e levou a frente.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Agradeço a 

oportunidade, e, na minha função atual como diretor da Faculdade, a minha função 

principal é cuidar dos alunos da faculdade de medicina e do seu desenvolvimento 

acadêmico. E no Hospital das Clínicas, como Presidente do Conselho, principalmente a 

assistência aos pacientes que vem aqui e que buscam o Hospital das Clínicas.  

E o Hospital das Clínicas, a faculdade, eles têm dezenas de pesquisas, centenas, 

e, assim, não tenho um conhecimento profundo de cada pesquisa, porque elas 

transmitem diferentes colegiados, e, no caso presentes dessa pesquisa, tomamos 
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conhecimento quando ela já estava de domínio público, portanto, eu não tive nenhuma 

participação na sua elaboração, confecção ou aprovação e em nenhum dos momentos 

em que ela tramitou dentro das Comissões distintas da faculdade de Medicina da USP. 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado. E o 

senhor dentro do projeto aprovado de pesquisa, indicados sete tipos de cortes, dez tipos 

de tumores e cada um deles deveria ser o objeto de análise, 21 pacientes por corte, ou 

seja, haveria um número básico de 210 pacientes a serem pesquisados na forma do 

projeto, e, tomamos conhecimento de que foram selecionadas 74 pessoas, e 

efetivamente, o número de pessoas que foram testadas nesse projeto foi um pouco 

menor.  

E que nós tivemos apenas um dos... Pulmão, tumor gastrointestinal, e, que 

atingiu o número 21. E as outras cortes tivemos 14, 13, 12, sete, seis, cinco, três e dois. 

E então nós entendemos que do ponto de vista estatístico, e cada um dos tumores em 

sua maioria não preencheu o que estava previsto em projetos, o senhor concorda com 

isso?  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Bom, o que eu posso 

responder ao senhor é o seguinte, que cabe ao desenho da pesquisa ao pesquisador 

principal, e, ele que desenha o estudo e discute esse estudo aos seus assistentes ou com 

quem irá fazer a pesquisa. E o que eu posso dizer ao senhor que as pessoas que fizeram 

a pesquisa são pessoas idôneas e qualificadas. Mas, eu não tenho a menor possibilidade 

de dizer ao senhor porque selecionaram 200, 210 e desses escolheram 74, e enfim, eu 

não entrei nesse processo da pesquisa e eu nem participei em nenhum momento para 

poder definir. 

Primeiro que eu não sou oncologista, eu sou anestesista e então é muito distante 

da minha área essas informações, agora o que eu posso dizer é que as pessoas têm 

qualificação para isso.  

 

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

tivemos aqui pelo menos dez tipos de tumores em análise e onde se deveria ter 21 

pacientes por tumor e daria 210 e que se chegou no limite máximo dos 74, e, alguns dos 

casos estudados e com pouca amostragem, nós recebemos aqui a presença do Dr. Sérgio 

Simão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e, que declarou que amostras 
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abaixo de 14 pacientes seriam amostras não consideráveis e recebemos também a 

presença do Dr. Buzaid, que é autoridade nessa área, e ele falou que qualquer amostra 

inferior a sete seria totalmente...  

 

O SR. - ... 14.  

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...Desprezível.  

 

O SR. - 14.  

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – 14 foi o Sérgio 

Simão, e, o Buzaid abaixo de sete seria desprezível. E então do ponto de vista 

estatístico, as cortes inferiores a 14 não preenchendo um número, aparentemente não 

trariam resultados satisfatórios, o senhor concorda com isso?  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Então, o que eu 

posso dizer novamente ao senhor, a questão do desenho da estatística ela pressupõe 

principalmente uma pesquisa clínica, um desenho e pressupõe um acompanhamento e 

cabe ao pesquisador definir o momento em que ele vai fazer o que se chama de ciência 

estatística de análise interina dos resultados.  

E agora o que motivou o pesquisador a selecionar 210 e depois como o senhor 

disse, colocar 74 e definir o corte, isso cabe realmente ao pesquisador e a bioestatística 

que acompanha o estudo em definir. E isso tem dentro do estudo uma definição, e, 

respeito muito a opinião desses dois oncologistas que são realmente como o senhor 

disse, que são pessoas de grande conhecimento na área de oncologia, mas, eu volto ao 

início da minha fala.  

E o pesquisador ele é quem define o desenho do estudo, e esse desenho ele segue 

de acordo com os resultados que ele vai obtendo e então quem tem acesso aos 

resultados é o pesquisador, e ele define o momento em que ele vai fazer a análise para 

interromper ou continuar, ou não.  

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É mais uma 

questão de quando se faz um projeto de pesquisa e esse projeto ele passa por um 
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conselho de ética dentro da universidade e da faculdade. E depois ele vai para a CENP, 

em Brasília, e também para ser aprovado pelo Conselho de Ética Médica.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O Conep.  

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Conep. Conselho 

Nacional de Ética e Pesquisa, e, também necessariamente como regra, não deveria ser 

registrado na Anvisa? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Depende do tipo de 

pesquisa, o Conep é sempre acionado quando se propõe mandar as amostras e tecidos 

para o exterior, ela tem que ser acionada quando envolve pessoas de origem indígena, 

ou crianças, e, enfim, isso tem um envolvimento com a Conep, eu não sei exatamente se 

esse trabalho foi ou não registrado na Conep. 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não foi, na 

Conep não, desculpa... 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – ... Na Comissão de 

Ética ele com certeza ele passou... 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Na Conep 

também, na Anvisa que não.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Na Anvisa, ela é trata 

de fiscalização principalmente do que eu entendo, e, por exemplo, se formos trabalhar 

com células tronco ou purificadas, e então eles fazem uma análise dos laboratórios que 

fazem a questão investigativa, e, a questão ética, se a pesquisa envolve questões éticas 

em relação ao paciente, bem como se o termo de informação ao paciente está bem feito, 

claro, de tal maneira que o paciente possa decidir espontaneamente e sem nenhum 

constrangimento, a Comissão de Ética tem a obrigação de fazer. 

E analisada por pares, que, não tem a ver com a pesquisa e que tem total 

independência, quer dizer, mesmo eu não posso ter acesso ao que eles definem e 

trabalham internamente. E essa Comissão de Ética pode a todo instante fazer pesquisas, 
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voltar projetos se eles não estão bem informados e se eles sentem que existe alguma 

incongruência ou algum ponto que não sejam destacados, mas, a Comissão de Ética, 

sim, e a Conep, também foi informada.  

 

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

nosso organismo pelo conhecimento aqui produz a fosfoetanolamina que atua no 

metabolismo basal e o nosso sistema imunológico, esse é o conceito básico que nós 

temos, e, fabricando a fosfoetanolamina fora do corpo, através de uma síntese 

desenvolvida, o nosso organismo também absorveu a fosfoetanolamina que chamamos 

de sintética, porque fez a síntese feita fora do corpo. 

E então um paradoxo, um paralelo que nós temos usado é que o senhor sabe que 

o carvão é carbono puro, e, submetido a uma certa pressão de temperatura, ele queima, 

quer dizer, serve de material energético, ele é preto, lamelar e tem pouco valor. Mas, o 

mesmo carbono puro lá no centro da terra submetido a elevada pressão e temperatura, 

vira diamante, e que é branco, puro, e tem valor. E então são no mesmo paralelo, uma 

coisa é carbono puro, as duas são, um tem valor e o outro não tem.  

E nós tivemos o conhecimento de que alguns pesquisadores produziram 

fosfoetanolamina como suplemento vitamínico, mas, sem fazer a síntese, e então 

venderam carvão por diamante, e até recentemente tivemos uma notícia de que eles 

foram presos, e, então, dentro desse conceito, a síntese da fosfoetanolamina foi feita em 

um laboratório credenciado fármaco químico, haviam três ou quatro laboratórios que 

faziam esse procedimento, e, foi escolhido o PDT Farma de Cravinhos, para fazer a 

síntese da fosfoetanolamina. 

Essa síntese foi produzida e se fez e saíram de lá sacos de 30 quilos e para que 

fossem encapsulados, e, a Furp de Guarulhos recebia esse material, e, fez o 

encapsulamento de 500 miligramas, e ao sair de Cravinhos, da PDT, o material 

fosfoetanolamina sintética saia ensacada com a análise química, exatamente sobre o seu 

teor, sua composição, etecetera, e ao chegar na Furp, em Guarulhos, por processos 

industriais não se conseguia encapsular e então foi adicionado na mistura um material 

dito inerte chamado... Onde se tinha sílica, e estearato de magnésio.  

Essas cápsulas já com esse material dito inerte, eram transferidas da Furp para o 

Icesp, e, sem análise química, ou seja, a análise química feita na fábrica foi a análise que 

acompanhava da Furp para o Icesp. E, algumas pessoas dizem que esse material dito 

inerte poderia afetar a estabilidade do produto e até o prazo de validade dele, e como 
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não foi feito, ficou então consignado do ponto de vista de rastreabilidade que 

normalmente essas operações exigem e ficou consignado uma não conformidade 

considerada grave.  

E o Icesp recebendo esse material armazenou e recebeu o exame químico da 

fábrica de Cravinhos, mas não da Furp, e, armazenou e distribuiu aos pacientes dentro 

da maneira proposta do projeto e dentro da experiência e o Icesp distribuindo aos 

pacientes, dentro das dosagens recomendadas, esses pacientes que foram objeto de 

estudo, eles receberam também nesse ponto esse material é entregue aos pacientes e não 

passou por análise clínica, ou seja, também há uma falha de rastreabilidade, e que 

normalmente se exige em pesquisa.  

E essa falha também compromete, porque se o material dito inerte afetou a 

estabilidade do produto, e se essa estabilidade, ao Icesp distribuir, poderíamos estar 

distribuindo um material instável e com a validade vencida. E então eu pergunto ao 

senhor, do ponto de vista pesquisa clínica, o senhor entende que seja necessária essa 

rastreabilidade seja adequada, ou seja, falharam nesse ponto? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Bom, eu poderia 

dividir a pergunta do senhor em duas partes, a primeira questão do metabolismo eu acho 

e tenho certeza de que a resposta para essa incorporação de membrana angiogênese e 

como é dito dessa substância, ela tem que ser bem trabalhada por um bioquímico e um 

químico que tem uma profundidade grande na questão do metabolismo endógeno do ser 

humano. 

E agora quanto a pesquisa clínica, eu estou tomando o conhecimento agora e 

pelo que o senhor está me dizendo, desse trânsito da medicação, mas, o que sabemos de 

pesquisa clínica? A droga tem que ser armazenada em um local seguro, em uma 

farmácia, de preferência com acompanhamento de um farmacêutico e identifica e faz 

toda a chamada dispensação para o paciente no tempo certo. 

E é claro que se eu sou um pesquisador e recebo a droga, eu tenho que estar 

confiando em quem entregou para mim e que ela está correta, e normalmente, em uma 

pesquisa clínica o agente final que é a farmácia e o pesquisador, eles recebem isso como 

se fosse de uma maneira bem qualificada para ser entregue ao paciente. Eu não tenho 

conhecimento de que o agente final que seria a farmácia da instituição que vai distribuir 

o remédio teria que testar novamente a medicação. 
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Eu não tenho conhecimento, agora, o que eu sei que no Icesp a farmácia ela é 

bem organizada, e tanto que averiguações de organismos de certificação a farmácia 

sempre tem tido... 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Essa 

Comissão sempre esteve presente no Icesp verificando a armazenagem e esses aspecto 

ainda não se discute.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Ok.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Sr. Presidente, eu poderia fazer uma 

consideração? Nem tanto é pergunta, é mais uma consideração. 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não, agora a 

palavra com o deputado Rafael Silva.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Eu sou de Ribeirão Preto, como muitos 

sabem, e eu me lembro, ali tinha um banco de São Paulo, e ele era um banco fraco no 

estado de São Paulo, mas, em Ribeirão ele era o mais forte, e, tinha um gerente muito 

competente. E então era fraco em outras cidades e lá era forte. Eles criavam historinhas, 

aquela época o povo tinha menos preocupação, e uma vez chegou um cliente do banco e 

ele falou com o gerente, ele era fantástico, muito competente e conhecido por todo 

mundo. 

E falou, “Sr. Fulano, eu estou com um cheque do douto município e eu queria 

que o senhor me libere”, “não posso liberar”, naquela época, mais de 50 anos atrás, 

demorava um montão de dias para os cheques serem compensados, é diferente. E ia no 

malote para outra agência do banco, se não tivesse naquela cidade, ia para outra lá perto, 

ia para a compensação e aí depois voltava, essas coisas. E ele falou, “mas, não, o cara 

que emitiu o cheque é muito bom”. 

É igual estamos falando aqui que o pesquisador hoje, que o depoente hoje é bom 

e sério, e muita gente competente veio aqui para falar, e então o gerente do banco disse, 

“para mim não interessa se o emitente é bom, me interessa se o cheque é bom”, e 

mesma coisa do que estamos falando aqui, “porque o Dr. Fulano é isso, é professor não 
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sei de onde, isso e aquilo, é muito bom”, mas, quer dizer, para nós, para mim, em 

particular e para essa Comissão, eu tenho certeza que não interessa se o médico é bom. 

Não, interessa se a pesquisa é boa, e se ela foi bem-feita, e, para não ficarem 

dúvidas pairando no ar, eu entendo que esse pessoal que acompanha a fosfo e defende 

ela, deveria ter uma participação mais ativa. O produto sai de Cravinhos, e, olha, então 

isso teria de ser fiscalizado, e, aliás, o fiscal quando ia em uma empresa antigamente, eu 

sei porque eu trabalhava nessa área e eu enxergava. Eu chegava em uma empresa e 

verificava a documentação e depois lacrava tudo, e negócio esquentava, derretia e ficava 

fechado. E só ele podia chegar e abrir, tirar aqueles lacres e continuar examinando o 

documento em outro dia ou em outra semana, e, então ele ficava lacrado. 

E ficava tudo guardado ali e ele tinha esse controle. E agora, vai de Cravinhos, 

vai para o Icesp, e ele é bom, quer dizer para mim não interessa se é bom. Vai não sei 

para aonde, mas aí tem um aditivo para se poder encapsular, e, então, os pesquisadores 

que defendem esse produto não tem um acompanhamento, ficaram no escuro, e os 

interesses existem? Será que existe algum interesse? É uma pergunta, e eu aprendi em 

filosofia que a pergunta é mais importante que a resposta.  

E quais interesses? De que lado? Do outro lado? Quem ganha e quem perde com 

isso? E eu aprendi também com os sofistas, e um deles, o Pitágoras, importantes com 

respeito ao pensamento um deles falou, “mais importante do que é a verdade, é aquilo 

que pode ser provado e defendido”. Quer dizer, aquilo que pode ser provado e 

defendido é mais importante que a verdade. 

Então, quer dizer, quando a verdade pode ser provada e defendida, ela passa a 

ser importante, não por ser verdade, que ela pode ser provada e defendida. E aí entrando 

na história dos sofistas que não eram bem-vistos na filosofia, provamos alguma coisa, 

foi provado? Mas o fulano é bom, não, sinceramente, Sr. Presidente, Sr. Relator, para 

mim isso não importa, o que importa é se houve o acompanhamento, se os 

pesquisadores estiveram ali olhando isso, tem que ser lacrado.  

Porque de repente eu mando um carregamento do produto e será que ele vai ser 

o mesmo amanhã? E então, infelizmente, vivemos no Brasil onde as coisas não tem 

muito controle, e então me desculpem todos que falam, o “fulano é bom”, não discuto 

isso, mas e o teste? E os exames? Não foram bons.  
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O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, 

deputado, pela colaboração, deputado Rafael Silva. E eu passo agora a palavra ao Ed 

Thomas... Márcio Camargo? Passo então a palavra ao deputado Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cumprimentar a todos, e ao Dr. José 

Otávio, sua assistente, eu gostaria de dar ciência Sr. Presidente, aos pares que aqui estão 

e mais o pessoal que nos assiste, de um comunicado da diretoria da fosfoetanolamina 

publicado em novembro de 2017, medicina da USP, em razão de questionamentos que 

vem sendo feitos por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, e, a Faculdade de Medicina da USP vem a público defender 

os métodos e o rigor científico e a seriedade de toda a equipe do Icesp, Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo.  

E na pesquisa feita sobre a substância fosfoetanolamina indevidamente chamada 

de pílula do câncer. E no interesse maior de cada paciente e de sua saúde e segurança, o 

Icesp realizou minuciosa pesquisa concluindo que a substância não produz benefícios 

clínicos significativos, em outras palavras, de 59 pacientes avaliados e reavaliados 

apenas um apresentou discreta melhoria em seu quadro clínico.  

E resultado, portanto, muito aquém do mínimo aceitável para que a substância 

fosse indicada para tratamentos. E, o Icesp possui um histórico de dedicação incansável 

no tratamento de pacientes oncológicos, e, sendo reiteradamente avaliado como melhor 

Hospital Público de São Paulo, e, questionamentos sobre resultados científicos são 

naturais, parte da própria ciência e de sua história. Terminando, se há ainda alguma 

dúvida sobre a eficácia da citada substância, um caminho recomendável seria a Alesp, 

ajudar a viabilizar um novo estudo em outro centro público de notória capacidade.  

E em ao invés de instalar uma CPI, e, é por meio da ciência e da medicina de 

qualidade que iremos defender os interesses dos pacientes, e, motivação maior de todos 

nós. Tenho certeza, José Otávio Costa A. Júnior, diretor da Faculdade de Medicina da 

USP, e presidente do Conselho Deliberativo do HC, FM USP.  

O senhor tem ciência disso que o senhor escreveu em novembro de 2017? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Tenho, sim senhor.  
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. E o senhor participou das pesquisas, tem 

conhecimento do transcorrer das pesquisas durante os testes para fazer essas 

afirmações? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu não participei 

diretamente da pesquisa.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor acabou de dizer que é anestesista e 

que não tinha conhecimento da pesquisa e ainda a pouco pela indagação do Presidente 

desta Casa, desta CPI, Roberto Massafera. E o senhor vem a público escrever um 

comunicado desse sem conhecimento da pesquisa? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Sim, porque esse 

relatório foi extraído diretamente dos pesquisadores.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Qual relatório, me explique, por favor. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O relatório que está 

dizendo que parte do tratamento com casos que de fato era se eu não me engano o 

melanoma que respondeu favoravelmente, e um paciente que tinha câncer de pulmão, e, 

ele apresentou o resultado parcial.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor recebeu um relatório? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Informações do 

pesquisador, do professor Paulo.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Recebeu uma informação do pesquisador, 

que o senhor teve conhecimento na imprensa ou o senhor recebeu um relatório, o senhor 

está sob juramento? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Informações do 

pesquisador.  
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Que tipo de informação o senhor recebeu, 

por favor, discorra.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Exatamente o que 

está aí transcrito.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Qual é a responsabilidade do senhor no caso 

da apuração do CEP, o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da USP? Haja visto 

que o senhor é o diretor.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O CEP tem uma 

independência constitucional, e regulamentar, ele tem total independência na sua 

averiguação da pesquisa e desde a sua submissão, o seu acompanhamento e o seu 

término. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – É normal o CEP, já que o senhor é o diretor, 

demorar seis meses para dar um parecer haja visto que estávamos tratando de uma 

pesquisa e que nesta pesquisa várias vidas humanas foram atingidas?  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O tempo de duração 

que o CEP depende da complexidade da pesquisa e da ida e vinda se tem dúvidas ao 

pesquisador.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – É normal seis meses para a aprovação de um 

TCLE?  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Pode ser. Em média 

eles demoram de três meses a seis. E em média, agora, depende da complexidade, e se 

for uma pesquisa mais simples, é menos tempo.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Caso um erro, um equívoco, seis meses é 

normal?  
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Pode ser. Tem 

situações que demora até mais.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pode ser? Ok. Qual é o seu real interesse em 

emitir uma opinião de valor? Resultado, portanto, muito aquém do mínimo aceitável 

para que essa obstância fosse indicada para tratamentos? Qual é o seu real interesse em 

emitir a opinião de valor? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – A instituição ela tem 

os seus pares, e nós primamos pelo rigor científico, e, esses pesquisadores como eu 

informei no início são pesquisadores de grande qualificação técnica, e a instituição tem 

uma certa obrigação de manter a sua qualificação e a sua qualidade sob controle. Nós 

confiamos nos pesquisadores, senão a pesquisa não teria sido realizada. E a 

manifestação é institucional, não é pessoal. E eu represento um colegiado, da Faculdade 

de Medicina.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Qual é a sua visão hoje após quatro meses de 

apuração dessa CPI legítima, e óbvio que o senhor deve estar acompanhando pois fez 

opinião e comunicado de valor, por ter escrito esse comunicado, a sua opinião é a 

mesma de novembro de 2017, não mudou nada, ou mudou alguma coisa com relação a 

legitimidade dessa CPI na apuração?  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – A CPI é legítima... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... Presidente, só um minuto, por favor, eu 

gostaria que a senhora não emitisse nenhuma... Ele está aqui como testemunha, a 

senhora tenha ciência de que não se pode comunicar com a testemunha, ele não está 

aqui sendo acusado, e então eu peço, por favor, que a senhora neste momento em que 

ele está sendo arguido deixe ele responder e não emita opiniões. Muito obrigado.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Então vamos lá, 

deputado.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pois não.  
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Vamos entender uma 

questão que é a seguinte, a CPI é legítima. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Quer que eu repita? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não, perfeitamente...  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor acha legítima essa CPI então? 

Ok então.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Legítima, porque a 

CPI os senhores representam os interesses da população e é mais que legítimo se existe 

uma dúvida se a droga é efetiva ou não, é justo que haja uma apuração, principalmente 

que a pesquisa foi contratada pelo próprio governo do Estado, e, ele é quem contratou 

uma pesquisa via Secretaria Estado da Saúde, e, solicitou a um de seus institutos que 

nós somos, vamos dizer assim, conectados administrativamente e o Estado solicitou que 

essa pesquisa fosse feita. 

E então como se tem dinheiro público e tem interesse da população, é mais que 

justo e legítimo que a CPI faça suas indagações. E agora deputado, o senhor sabe 

melhor do que eu, e todos aqui presentes sabem, que o câncer é uma doença altamente 

fragilizante da população, pessoas buscam de qualquer maneira um tratamento, qualquer 

que seja, para tentar sobreviver, e agora eu posso dizer ao senhor que essa minha 

afirmação é corporativa e ela é institucional.  

E eu não posso dizer ao senhor porque eu não sou oncologista, se essa 

medicação ela tem valor ou não, eu não posso dizer ao senhor como técnico e 

pesquisador, agora, eu volto a dizer, se existem dúvidas, façamos outra pesquisa, porque 

tem que ser esclarecido até o final, se existem dúvidas da sua eficácia e quanto ao 

número de pacientes, se tem que colocar mais braços de doentes, é legítimo que se faça 

outro, agora, se existe alguma questão técnica da instituição que foi contratada para 

fazer pesquisa. Por que não buscar uma outra e outras?  

Porque, quem é o beneficiário final de toda essa história? A população, que vai 

ter acesso a medicação de eficácia, mas ela tem que ser de fato provada, eu não sei se 

ela é eficaz. E eu não posso dizer para o senhor do ponto de vista técnico. 



16 
 

 

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

nobre relator, eu queria apenas dizer que essa Comissão, que todo o convidado e 

convocado, no caso mais os convocados que até por precaução pessoal pela própria 

posição que eles têm na sociedade, tem sido acompanhado por um advogado e eu acho 

que nada impede que o advogado que acompanha o doutor opine para alguma coisa... 

Nada que foi dito aqui compromete, e então alguma coisa que ela possa ajuda-la, é um 

direito que ele tem, mas eu queria dizer o seguinte, só para esclarecer um pouco mais, 

mas essa pesquisa da fosfoetanolamina ela foi iniciada em 1994 no Instituto de Química 

na USP em São Carlos, onde a USP fez um convênio com o Hospital do Câncer de Jaú. 

E lá em Jaú a pesquisa atingiu e ainda não havia nem a Anvisa, e havia só o 

Ministério da Saúde e com credenciamentos, através da vigilância sanitária, e que essa 

pesquisa passou pelo primeiro estágio que era o estágio de estudo em animais, e, o 

segundo estágio é o ser humano, questão do efeito colateral. E isso ficou documentado, 

o terceiro estágio que seria então em função da própria doença, e não progrediu, parou, 

e lá em São Carlos, por algum motivo a pesquisa ficou estacionada, mas, o laboratório 

fazia 200 pílulas por dia e doava para as pessoas que pediam.  

E ao longo dos anos tivemos o aumento de demanda, e elas passaram a ser 

judiciais e tivemos mais de dez mil ações judiciais contra o Instituto de Química na USP 

de São Carlos para que fornecesse dez mil vezes, 500 pílulas, cinco milhões de pílulas 

que não teriam condição de atender, então, o reitor por medida de precaução suspendeu 

e fechou o laboratório, aí o governador Geraldo Alckmin atendendo a demanda popular 

das pessoas que ao longo dos anos se beneficiaram disso mandou que se fizesse a 

pesquisa pelo menos para se poder apurar, temos a resolução 38 da Anvisa, que permite 

que os produtos em fase de aprovação como medicamento, e se já tiver passado pelos 

dois primeiros estágios, ou seja, a pesquisa animal e de efeitos colaterais, todos aqueles 

pacientes ditos compassíveis, que já fizeram todo o tipo de tratamento e não tiveram 

resultados, e então que se tenha esperança em alguma coisa e que haja um 

acompanhamento médico e que tenha acesso a isso. 

E em função disso conseguimos fazer uma lei aprovada no Congresso Nacional 

e sancionada pela Presidente Dilma no ano de 2016, e essa lei ao entrar em vigor ela foi 

questionada pela Associação Médica Brasileira e foi obtida uma liminar, ela está 

suspensa. E estando suspensa, os médicos não podem até por questão ética e médica, 

recomendar nada, mesmo aos pacientes compassíveis, e está lá na mão hoje do nosso 
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ministro Carlos... Não, desculpe, do relator no Conselho, do Supremo Tribunal Federal, 

Carlos Veloso, está na mão dele para estudar isso e essa CPI, ou não. 

Celso de Melo, me desculpe, está na mão dele dar o parecer sobre suspender 

essa liminar ou não, e por que temos interesse que eles suspendam? Por que? Ao fazer a 

síntese da fosfoetanolamina lá em Cravinhos no laboratório da PDT, e fornecer a Furp, 

e, fornece para que fosse testada, nós já temos mais de 2.500 liminares em cima do 

laboratório da PDT para fornecer esse produto, que não é um medicamento ainda. E 

essas liminares são atendidas na medida judicial, que o juiz determina, e, sem 

acompanhamento médico, e então temos hoje mais de 2.500 pessoas com medidas 

liminares, adquirindo o produto, mas, sem nenhum tipo de acompanhamento médico 

para saber se funciona ou não. 

Então, nós queremos aqui, um objetivo nosso, dar continuidade a pesquisa, e 

verificar as falhas que foram apontadas e corrigidas. E ao mesmo tempo, chegar lá no 

ministro Celso Melo e pedir para ele e levando ao nosso relatório, dizendo o seguinte, 

que o senhor tem que cassar essa liminar, porque o juiz que determinar que o paciente 

tenha acesso a pílula deve ter um médico acompanhando, e porque já é paciente 

compassível, então é esse esclarecimento e eu também queria comunicar que estamos 

sendo transmitidos diretamente pela TV Alesp, e, também pela internet. 

E então faz o favor de pentear o cabelo e dar um sorriso... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Posso dar continuidade?  

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pois não. 

Obrigado.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Onde eu parei mesmo, Sr. Presidente? 

Vamos lá, esse artigo foi um ato isolado de sua parte ou de toda a diretoria da Faculdade 

de Medicina? Porque no começo o senhor diz aqui que a medicina da USP, o senhor se 

intitula a medicina da USP ou é apenas um funcionário público que é diretor em cargo 

em exercício, o senhor falou pelo corpo docente, ou falou único e exclusivamente um 

ato isolado seu e do senhor, este comunicado? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Falei em nome dos 

pesquisadores do Icesp.  
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Vou repetir, isso foi um ato isolado do 

senhor, ou de uma conjuntura da diretoria da USP? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – De uma conjuntura.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – E então, Sr. Presidente, eu quero os nomes e 

cargos de todos que fizeram parte e assinaram este comunicado como o senhor disse... 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – ...Não, o comunicado 

eu é que assinei, mas foi baseado em informações obtidas junto ao pesquisador 

principal, o professor Paulo Hoff.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Eu vou repetir, o senhor não entendeu a 

minha colocação, esse foi um ato isolado do senhor, esse comunicado ou foi da diretoria 

da USP, como o senhor diz no conteúdo aqui, no meio e lá no final o senhor diz que é o 

senhor, eu quero saber se é um ato isolado ou se esse comunicado tem mais pessoas 

responsáveis.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não, o ato é meu.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Isolado.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Isolado. Mas, 

baseado em informações... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor responderá por isso. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Sim, baseado em 

informações obtidas junto aos pesquisadores do Icesp. Eu não tenho condições de fazer 

um comunicado sem eles me passarem as informações, elas são obtidas... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor checou as informações que eles 

passaram ou simplesmente fez o comunicado?  
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu acredito nos 

pesquisadores, e que eu acredito que tenham uma confiabilidade, e de tal maneira eu 

não tenho um papel investigativo na pesquisa. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – E então o senhor nu e cru, o que eles 

passaram o senhor fez o comunicado e assinou?  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Sim.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor sabe que essa CPI apurou 

negligência, equívocos, contradições de testemunhas e temos aqui que o senhor deve ter 

ciência, pois é do CEP, se o senhor quiser eu leio, mas está aqui ao final, e avisamos 

deste equívoco, para não falar deste erro, e então essa apuração dessa CPI, já está 

chegando à conclusão de contradições, equívocos, falta de planejamento pois nós temos 

recursos públicos empenhados para que se fizesse essas pesquisas, temos aqui 

medicação vencida, várias, então não houve planejamento também, e nós temos 80% 

das cortes que não tem confiabilidade nenhuma, sem parâmetro para se chegar a um 

denominador comum se ela funciona ou não funciona, pois as cortes tinham menos de 

14 em oito cortes, uma com 21, que preencheu, e uma com 14.  

E as demais eu vou até citar a questão do fígado, que tinha um para um, e então 

o senhor deve estar ciente, porque o senhor escreveu um comunicado e o senhor está 

acompanhando.  

 

Mas, a pesquisa deputado, ela não foi interrompida, ela está aguardando e 

chegando a medicação ela vai ser reiniciada? 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT –Reiniciada? O senhor tem ciência disso que 

está falando? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – O que estamos 

esperando? Que ela seja reiniciada. Por que? Porque no... 
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Será que tem confiabilidade de reiniciar os 

testes no Icesp? Qual é a sua opinião? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu acho que sim. 

Acho não, tenho certeza, e eu... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ... O senhor acha ou tem certeza? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Tenho certeza. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT –Ok.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – E queria retomar 

aquela questão anterior que essa nota também foi discutida junto ao Conselho 

Deliberativo do Hospital das Clínicas, e como eu sou o presidente eu assino, mas ela 

também emana de um colegiado maior, não é uma ideia só minha. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Bom, eu vou retomar, a ideia é sua sozinho 

ou, não é? O senhor já está voltando para trás.  

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não estou voltando. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Eu quero que o senhor fale se é ou não é. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Deputado, veja 

bem... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Pois não, estou aqui para ser ouvido. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Claro, o senhor está 

certo. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pelo senhor, o senhor é a testemunha. 
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O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu represento um 

colegiado, certo? E esse colegiado ele analisou as ponderações do professor Paulo Hoff, 

no colegiado. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Então esse informativo e esse comunicado 

foi feito por um colegiado, e não ato isolado do senhor, concorda? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Concordo.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Sr. Presidente, eu gostaria dos nomes das 

pessoas e cargos que compõem o conselho deliberativo do HCFM, USP... 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...Está anotado... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Que acabou de dizer aqui o Sr. José Otávio, 

que não foi ato isolado, ele voltou atrás e já disse que não foi ato isolado. E em 

pesquisas... 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...Perfeito, será 

solicitado e que informe o nome das pessoas do colegiado.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. Em pesquisa pelo seu currículo de 

conhecimento já ouviu falar em anuência verbal por órgão federal ou estadual na 

questão de pesquisa, ter anuência verbal nada por escrito, isso existe? Já participou de 

alguma anuência verbal? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Não.  

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. Qual é a lotação do senhor de origem, o 

senhor é da USP de São Paulo, ou é do interior de São Paulo? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Da USP de São 

Paulo.  
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O SR. RAFAEL SILVA – PDT – O senhor reside em São Paulo mesmo? 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Resido. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Ok. Sr. Presidente, era só isso que eu tinha 

para arguir com a testemunha que hoje foi ouvida... 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Ed Thomas... 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – ...Quero agradecer, só um minutinho Sr. 

Presidente, só concluindo, eu quero agradecer a presença do Sr. José Otávio e que sem 

dúvida corroborou muito com essa CPI, muito obrigado. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – Eu agradeço, 

deputado. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB - Presidente, satisfeito com as perguntas feitas pelo 

senhor como Presidente, e pelo relator e eu quero agradecer ao Sr. Otávio, muito 

obrigado pela presença. 

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Márcio 

Camargo? Então, só para fechar. Eu participei do início dos trabalhos junto ao 

governador Geraldo Alckmin e junto ao David Uip, o secretário e o próprio Paulo Hoff, 

e o governador destinou que poderiam ser gastos em torno de cinco milhões de reais 

para a pesquisa, e posteriormente, à medida em que foi sendo desenhado o projeto, a 

Anvisa, alguém exigiu que os pacientes previstos, 210, tivessem uma ajuda de custo de 

área, de alimentação e de transporte, porque se tratava em verba de pacientes 

selecionados entre a população que lá frequenta.  

E também que cada um desses pacientes tivesse um acompanhamento, e foi 

apresentada uma estimativa de custo de mais de três milhões, coisa que também foi 

autorizada pelo governador perante o secretário. E, depois que foi instalada essa CPI, 

um deputado nosso aqui da Casa, dizendo que esse assunto não era do Legislativo, esse 

assunto era médico, de universidade, de pesquisa e que estava distante do nosso meio e 

que já tinha sido destinado mais de 30 milhões nessa pesquisa.  
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E para a surpresa nossa, nós constatamos que foi destinado ao Icesp, 300 mil 

reais e o relatório apresentado pelo relator Paulo Hoff, é que ele tinha gasto até agora 94 

mil reais, e até agora eu diria o mês de fevereiro. Então, são contradições que vivemos e 

que ficam meio perdidas, então o senhor entenda bem. Mas, queremos agradecer muito 

a sua presença, o professor titular da USP, do departamento de cirurgias, e, o senhor é 

um homem que tem um currículo invejável se eu fosse médico anestesista, porque eu 

poderia ser um monte de outras coisas, mas, é invejável dentro disso. 

E eu acho que apenas as divergências que eu verifico aqui e que são muito mais 

na questão de interpretação de funções e tudo isso, mas estamos bem agradecidos, o 

senhor deixar o trabalho e vir aqui para colaborar conosco nessa CPI, muito obrigado e 

não havendo mais... 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO DA COSTA AULER JÚNIOR – ...Eu é quem 

agradeço, deputado. 

 

O SR. - Apenas uma observação bem curta, aqui inclusive a princípio, falei em 

minha fala que não duvidamos das qualidades das pessoas que vem aqui para fazer 

depoimento, nem do Paulo Hoff, e nem do David Uip, mas, eles se colocaram contra a 

fosfoetanolamina e bom lá atrás, lá adiante já, e então eles entraram para esse assunto 

com a consciência formada de que não deveria dar certo, e então quer dizer, eu não 

duvido de ninguém, do Icesp, eu duvido dessa pesquisa que para mim, responsabilidade 

minha, que foi fajuta.  

 

O SR. PRESIDENTE ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Bom, eu queria 

só para encerrar a fala, e nós ouvimos aqui palavras que nos próximos 20 anos, 30% da 

população no mundo de alguma forma terá contraído algum tipo de câncer. Então, passa 

a ser preocupante, não só para os nossos sistemas do SUS, que é extremamente 

deficiente, como até os planos de saúde nacionais que passam sobre essa sobrecarga.  

Então na hora em que se tem alguma alternativa complementar ao conhecimento 

já existente, sempre ficamos achando que nada melhor do que o Estado investir nessas 

pesquisas que poderão de uma certa forma reverter em benefícios para a sociedade. 

Obrigado. E encerrando. Não havendo mais nada a se tratar, está encerrada a presente 

sessão.  
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