
CPI FOSFOETANOLAMINA

11ª Reunião da CPI Fosfoetanolamina 07/03/2018 às 14:30 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Roberto Massafera

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 27/02/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 40, de 2018. Solicita que seja convocado o Dr. Paulo M. G. Hoff, Diretor
Geral do ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, para que preste
esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI.

2 01/03/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 41, de 2018. Requer que seja solicitado ao Senhor Secretário de Estado de
Saúde, Dr. David Uip, as seguintes informações:
 
a. Segundo informação do site Medscape, o referido Secretário acrescentou que os
resultados da pesquisa serão oficialmente enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Comunicação, que financiou testes preliminares da substância, à Associação Médica
Brasileira (AMB) e ao Supremo Tribunal Federal, que ainda deve julgar em definitivo uma
ação da AMB, que suspendeu liminarmente a lei aprovada pelo Congresso, que liberava a
substância para uso, sem que ela tivesse sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Questionado pelo Medscape se isso incluiria os Tribunais de Justiça
do Estado, que continuam concedendo liminares que garantem à substância, hoje produzida
pelo laboratório PDT-Pharma, de Cravinhos, o Dr. Uip limitou a responder "a informação
estará disponível para toda sociedade". Pergunta-se, o senhor tem essa mesma conviccção?
Pois em entrevista na UOL, o senhor afirmou que seguiu os padrões rígidos de qualidade e
que o estudo era necessário para  "dar uma resposta ao clamor da sociedade".
 
b. Forneça cópia do material encaminhado aos órgãos, contendo data e cópia dos
protocolos que foram enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação,
AMB, STF e a informação de onde foi disponibilizado esses resultados à sociedade, com o
devido conteúdo.



3 01/03/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 42, de 2018. Requer que seja solicitado à Comissão Social e de Auditoria
- Testes Clínicos da Fosfoetanolamina Sintética, para que os auditores que acompanharam
a pesquisa no ICESP, recomendado pelo idealizador da substância, Profº Gilberto Chierice,
prestem a seguinte informação:
 
a. Os auditores tinham conhecimento do estudo da pesquisa apresentada pelo ICESP ao
CONEP para aprovação, antes do início da mesma?

4 02/03/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 43, de 2018. Requer que sejam solicitadas as gravações de todas as
reuniões realizadas entre os auditores responsáveis pelos testes da fosfoetanolamina
sintética e da equipe do ICESP, inclusive a realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, às 10
horas, na qual participaram os Deputados membros desta CPI.

5 02/03/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 44, de 2018. Solicita que seja convocado o Dr. Jarbas Barbosa da Silva
Júnior, Presidente da ANVISA, para que preste esclarecimentos sobre o tema objeto desta
CPI.

6 02/03/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 45, de 2018. Requer que seja solicitado ao Presidente /CEO da ANVISA,
Dr. Jarbas Barbosa, a resposta a seguinte informação:
É de praxe a anuência dos testes e pesquisas de forma verbal dessa Agência?

7 05/03/2018 Depu tado  R ica rdo
Mada lena

Requerimento nº 46, de 2018. Requer que seja convocada a Dra. Maria Aparecida de
Azevedo Koike Filgueira, coordenadora de Comitê em Pesquisa da Faculdade de Medicina
da USP


