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Em uma consulta pública realizada entre os meses de setembro e novembro de 
2011, aproximadamente 1890 comentários a todos os artigos e incisos da minuta de 
uma nova resolução para regulamentação oficial da pesquisa científica envolvendo 
seres humanos no Brasil foram postados online por profissionais do campo da 
biomedicina, associações de pesquisadores de diversos campos do conhecimento e 
portadores de diversas doenças e seus familiares. Dentre diversas críticas ao novo e 
ao antigo documento regulatório, destacam-se neste trabalho as quase trezentas 
manifestações desses grupos que expressam a percepção de que determinadas 
disposições éticas, como a garantia de medicamentos aos participantes do estudo 
após seu término, desestimulam o investimento de laboratórios farmacêuticos no 
Brasil e, portanto, são prejudiciais ao acesso de indivíduos às pesquisas clínicas 
envolvendo novas terapêuticas.  Tais comentários criticam as perspectivas bioéticas 
e sanitárias que embasam tais documentos ao reivindicarem explicitamente a 
necessidade de modificações na regulamentação ética brasileira, de modo a garantir 
aos pacientes com doenças graves e degenerativas raras o direito à saúde por meio 
da participação em estudos com medicamentos experimentais. A partir de uma 
etnografia das contribuições à referida consulta pública, este trabalho reflete a 
respeito desses posicionamentos que aproximam a participação em estudos 
científicos do acesso a tratamentos de saúde; e acerca de como tal posicionamento 
desafia perspectivas e práticas de regulamentação bioética e sanitária da pesquisa 
clínica no Brasil. 
 
Palavras-chave: pesquisa clínica; regulamentação; ética em pesquisa; 
medicamentos; tratamentos experimentais. 
 
 
Introdução 
 
 O cenário da pesquisa clínica no Brasil é formado por diversos atores, que 

têm suas ações, ao menos no nível normativo, regulamentadas por instituições do 

Estado e do controle social em saúde. Empresas fabricantes nacionais e 

internacionais, organizações representativas de pesquisa clínica1, universidades, 

pesquisadores e indivíduos participantes de ensaios clínicos têm suas interações 

mediadas por regramentos de ordem sanitária –  oriundos da Agência Nacional de 

																																																								
1 Segunda Petryna, as Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (ORPCs), ou Contract 
Research Organizations (CROs), são empresas que “oferecem um amplo conjunto de serviços a 
companhias farmacêuticas, biotecnológicas e de equipamentos médicos. Elas organizam e 
monitoram todos os estágios de ensaios multicêntricos globais e guiam os clientes em meio a 
complexos ambientes regulatórios nacionais.” (2009, p. 4). 
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Vigilância Sanitária (Anvisa) –, e ética, emanados pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (Conep/CNS).2 

A Conep foi criada em 1996, por meio da publicação da Resolução n. 196 do 

Conselho Nacional de Saúde. Este documento estabeleceu as “diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos” no Brasil e, ao mesmo 

tempo, criou as instâncias responsáveis pela implementação de tais regramentos. 

Estas são a própria Conep, cuja abrangência e competência normativa é nacional, e 

os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), cuja ação é local e executiva. A ação 

conjunta dessas instâncias constituiu o Sistema CEP-Conep, no qual as atribuições 

e atividades de cada um desses órgãos são praticadas de forma complementar 

(Barbosa et al, 2011).  

Apesar de a Resolução 196/96 e os demais documentos do Conselho 

Nacional de Saúde referentes à pesquisa científica e ao Sistema CEP/Conep se 

voltarem para estudos de quaisquer áreas do conhecimento, a pesquisa clínica 

ocupa posição central nesse corpus normativo. Isso porque a pesquisa biomédica 

experimental foi a referência de modelo de produção de conhecimento científico e de 

discussão ética que fundamentou tanto a Resolução 196/1996 quanto aquelas que 

são a elas subsequentes (Diniz e Guerriero, 2008). Nesse sentido, estudos 

experimentais da área da saúde, como a pesquisa clínica, e os diversos documentos 

e diretrizes éticos internacionais referentes a tais tipos de experimentos formam a 

base da regulamentação ética da pesquisa científica no país (Guerriero e Bosi, 

2015).3 

Entretanto, mesmo que seu referencial de ciência forme o centro 

epistemológico de resoluções éticas para pesquisa no Brasil, de um modo geral, os 

atores do campo da pesquisa clínica se mostraram bastante críticos a essas 

regulamentações, sobretudo a Resolução 196/1996. Descontentamentos diversos 

foram divulgados em artigos científicos, documentos de sociedades e associações 

científicas e empresariais disponibilizados na internet e em colunas de opinião e 

cartas abertas publicadas em periódicos de grande circulação nacional, 

argumentando que problemas tanto de ordem normativa, quanto com relação à 

																																																								
2 Para os limites deste trabalho, detalharei apenas aspectos da regulamentação ética da pesquisa 
clínica no Brasil. Para informações sobre a legislação sanitária, ver Nishioka (2006) e Brasil (2015).	
3 Tensões e embates específicos relativos à regulamentação ética da pesquisa antropológica com 
base em paradigmas e modelos biomédicos têm sido iluminados por diversos pesquisadores no 
Brasil. Ver Víctora et al (2004); Fleischer e Schuch (2010); Sarti e Duarte (2013).	
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operacionalização da revisão ética pelas instâncias de avaliação de protocolos de 

ensaios clínicos eram deficitários e lentos.  

Destacam-se, nesse quadro, críticas feitas pelo setor farmacêutico à atuação 

do Sistema CEP/Conep. Ao destacar a quantidade de instâncias avaliativas 

necessárias para o desembaraço regulatório de um ensaio clínico, atores deste 

campo destacam o quanto o campo da pesquisa experimental encontra dificuldades 

para se expandir no Brasil. Conforme descrito no volume “Inovação e Pesquisa 

Clínica no Brasil”, publicado pela Interfarma - Associação da Indústria Farmacêutica 

de Pesquisa em 2010, a estrutura regulatória pela qual um projeto de pesquisa 

clínica deve passar no Brasil para ser iniciado constitui um obstáculo à realização 

desse tipo de estudos, o quais seriam incompatíveis com as redes institucionais e 

profissionais capacitadas para atuar nessa área. 
O Brasil é dotado de uma excelente rede de centros de pesquisa e 
dispõe de cientistas com expertise reconhecidos internacionalmente, 
bem como grandes hospitais de referência. Mas a pesquisa clínica 
enfrenta uma série de percalços para se expandir, notadamente de 
caráter regulatório. O País é o único exemplo do mundo em que a 
autorização para pesquisa clínica, quando feita com participação de 
empresas estrangeiras, precisa da aprovação de três diferentes 
órgãos: os CEPs – Comitês de Ética em Pesquisa –, que são 
vinculados a cada universidade ou centro de pesquisa engajado no 
ensaio; a CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –; 
órgão colegiado ligado ao Conselho Nacional da Saúde que 
congrega todos os CEPs; e ainda a ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária –, que dá a aprovação sanitária e avalia aspectos 
de segurança e metodologia da pesquisa. (Interfarma, 2010, p. 15-
16). 

 

Além do setor industrial farmacêutico, instâncias de classes médicas também 

engrossaram o coro de críticas ao Sistema CEP-Conep. A Sociedade Brasileira de 

Medicina Farmacêutica (SBMF), por exemplo, enfatizou no relatório intitulado 

“Pesquisa Clínica no Brasil II – Análise crítica do Sistema CEP-CONEP e propostas 

de aperfeiçoamento”, publicado em 2009, aspectos relacionados ao tempo 

necessário para que Sistema CEP/Conep manifestasse seu parecer ético com 

relação a projetos de pesquisa clínica. Conforme explicitado no trecho do documento 

abaixo, era flagrante uma morosidade no processo de avaliação ética, cujo resultado 

impactava nas condições de recepção condução de estudos clínicos internacionais 

no país, bem como na representatividade da produção de pesquisas clínicas do 

Brasil no cenário mundial. 
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[...] há um sentimento generalizado em grande parte da comunidade 
de pesquisadores e promotores de pesquisa clínica de que a 
situação piorou, sobretudo no que toca ao tempo de processamento 
da avaliação de projetos. O que já vem sendo chamado de “gargalo 
regulatório” brasileiro em círculos da pesquisa internacional começa 
a se refletir em estudos que demonstram o sub-aproveitamento da 
capacidade de pesquisa de nosso país e nossa performance tímida 
em comparação com outros países em desenvolvimento. (SBMF, 
2009, p. 4) 

 

Ao de exporem seus argumentos, esses grupos lograram criar uma situação 

de forte pressão sobre a Conep e o CNS com o passar dos anos. Tais órgãos, 

contudo, somente reagiram de modo significativo no ano de 2011. Em abril daquele 

ano, o CNS aprovou a revisão das Resoluções 196/1996 e 240/1997,4 e autorizou a 

“formação de um GT no âmbito da CONEP para analisar as Resoluções e 

apresentar uma proposta de revisão ao CNS” (CNS, 2011, p. 21). Esse Grupo de 

Trabalho foi formalizado em junho de 2011, sendo formado por integrantes da 

própria Conep e do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde 

(Decit/MS).5 

As atividades do GT de revisão resultaram em uma minuta de nova resolução 

para regulamentação ética da pesquisa científica no Brasil. No entanto, este 

documento, com pouquíssimas diferenças com relação ao original, não seguiu 

diretamente para apreciação do Conselho que a solicitou. Antes disso, foi submetida 

à Consulta Pública, um procedimento descrito em uma página oficial do Governo 

Federal como um conjunto de  
[...] processos democráticos para construção conjunta de políticas 
públicas entre governo e sociedade. Com a colaboração dos 
cidadãos, empresas, movimentos e organizações da sociedade as 
ações e programas do governo poderão atingir seus objetivos e ser 
aprimorados de acordo com as demandas coletivas.6  
 

 O documento elaborado pelo GT de revisão da Resolução 196/1996 foi 

disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Saúde para leitura e interposição 

de críticas, comentários e sugestões de quaisquer indivíduos que acessassem a 

																																																								
4 A Resolução 240/1997 regulamenta a participação de representantes de grupos de potenciais 
sujeitos de pesquisa – como associações de portadores de alguma doença – nos Comitês de Ética 
em Pesquisa (Brasil, 1997). Essa resolução não passou por processo de revisão e seu texto original 
se mantém em vigor até hoje. 
5 Fiz parte deste GT como uma das representantes do Ministério da Saúde no período compreendido 
entre minha contratação como assessora técnica no Decit/MS, em junho de 2012, até o encerramento 
dos trabalhos das atividades do grupo, em dezembro daquele mesmo ano.	
6 http://www.brasil.gov.br/consultas-publicas. 	
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página. As manifestações poderiam ser feitas a quaisquer partes da minuta por meio 

de postagem de comentários em fórum eletrônico ou por envio de correspondência 

postal endereçada à sede do CNS em Brasília. Após a finalização do período de 

Consulta Pública, todas as interpelações ao documento foram disponibilizadas na 

mesma página na qual a minuta foi apresentada, sem a identificação daqueles que 

as postaram.  

O arquivo resultante da Consulta Pública constitui o material empírico do 

presente trabalho. Por meio dele, buscarei colocar em evidência um conjunto 

específico de tensionamentos provocados por participantes particularmente 

envolvidos tanto com questões relativas à regulamentação de pesquisas clínicas em 

doenças raras no que toca aos compromissos de fornecimento de tratamento ao 

término da pesquisa quanto interessados na aprovação ética de um ensaio clínico 

com uma terapia experimental para tratamento da mucopolissacaridose. 7  Seus 

posicionamentos críticos aos artigos relativos à obrigação de patrocinadores de 

ensaios clínicos garantirem o suprimento gratuito e por tempo indeterminado da 

medicação experimental aos indivíduos participantes da pesquisa foram imiscuídos 

com reivindicações por participação nesse tipo de atividade científica e, desse modo, 

revelam articulações contemporâneas entre o acesso a tratamentos 

medicamentosos e a demanda por envolvimento em experimentos científicos. 

Para abordar tais questões, apresentarei de modo breve e esquemático o 

conteúdo da minuta de resolução posta em Consulta Pública em seguida, buscarei 

expor um panorama numérico da participação do público. Essa visão geral será 

confrontada com dados relativos à manifestação de participantes especificamente 

preocupados com artigos relativos ao fornecimento de medicamentos após o término 

do estudo e a reivindicação por participação em ensaios clínicos, de modo a 

dimensionar o conjunto de pressões feitas por esses atores. Na sequencia, buscarei 

caracterizar as reivindicações deste grupo específico, salientando tanto seus 

argumentos quanto os elementos a partir dos quais evocam a importância da 

participação em estudos experimentais como via de acesso a terapêuticas para 

tratamento da mucopolissacaridose. Ao final do trabalho, discutirei brevemente como 

essa estratégia desafia a regulamentação bioética de pesquisas clínicas, sobretudo 
																																																								
7 As mucopolissacaridoses ou MPS são definidas por Diniz et al (2012: 480) como “doenças 
genéticas raras, hereditárias, causadas pela atividade deficiente de uma das enzimas envolvidas 
no catabolismo (“degradação”) dos glicosaminoglicanos (antigamente denominados 
mucopolissacarídeos)”. 
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com relação a princípios fundamentais caros a essa abordagem epistemológico-

política da atividade científica. 

 

A Consulta Pública em números 

 
A Consulta Pública, intitulada “Revisão da Resolução da Resolução CNS nº 

196, de 10 de outubro de 1996”, ficou aberta para recebimento de contribuições 

durante o período compreendido entre 12 de setembro de 2011 a 10 de novembro 

de 2011. A via de comunicação eletrônica foi a que recebeu a maior quantidade de 

contribuições. Segundo informações do GT da Conep, foram contabilizadas 1890 

postagens de sugestões e comentários no fórum eletrônico; enquanto que, por 

correio, foram recebidas 18 correspondências.8 É sobre este escopo principal de 

contribuições via internet que centrarei a análise proposta neste trabalho. 

No fórum disponibilizado para esta Consulta Pública na internet, a minuta de 

nova resolução elaborada pelo GT foi dividida em diferentes partes, que repartiam o 

documento tanto com base nos capítulos que o formavam, quanto em sessões 

dentro de cada capítulo. Para fins de análise, agruparei os comentários somente sob 

o título de cada capítulo da Resolução. Assim, considerarei que este texto foi 

dividido em dez partes, cujo conteúdo está sumarizado de modo sucinto no quadro 

abaixo. 9   

Quadro 1. Conteúdo da minuta submetida à Consulta Pública 
Sessão Sumário do conteúdo da sessão 

Preâmbulo 

• Princípios éticos que fundamentam o documento;  
• Documentos nacionais e internacionais de referência;  
• Escopo regulamentar (pesquisas envolvendo seres humanos 

e direitos e deveres da comunidade científica, sujeitos de 
pesquisa e Estado) e; 

• Previsão de revisões periódicas. 

Termos e Definições • Listagem de 22 termos utilizados e referenciados no texto da 
minuta e suas respectivas definições 

Aspectos éticos da 
pesquisa envolvendo 

seres humanos 

Previsão de dimensões que garantem a eticidade da pesquisa 
científica, como: 
• Previsão do consentimento como instrumento de exercício 

da autonomia do sujeito da pesquisa; 
• Garantias de confidencialidade, privacidade e não 

																																																								
8 Documento disponível para consulta em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_final_196_EN
CEP2012.pdf. Acesso em 26 out 2015. 
9 Alguns artigos ao final do documento não estão encampados por um título específico e, portanto, os 
agruparei sob um título mais abrangente junto ao último capítulo. Assim, renomearei a última sessão 
da minuta, para fins deste trabalho, de “Operacionalização e outras disposições”. 
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estigmatização dos sujeitos da pesquisa e; 
• Garantia de tratamento e assistência aos sujeitos ao longo 

de toda a pesquisa, bem como de retorno a eles dos 
benefícios do estudo. 

Processo de 
Consentimento Livre e 

Esclarecido 

• Deveres e procedimentos de responsabilidade dos 
pesquisadores para garantir que os indivíduos e grupos 
convidados a participar do estudo expressem sua anuência de 
modo informado. 

Riscos e benefícios 

• Ponderações sobre a noção de que, mesmo que toda 
pesquisa envolva riscos, estas são justificáveis nos casos em 
que estes sejam superados pelos benefícios potenciais da 
realização do estudo e; 

• Previsão das responsabilidades de assistência e indenização 
em caso de dano aos sujeitos, por parte de pesquisadores, do 
patrocinador e da instituição responsável pelo estudo. 

Protocolo de Pesquisa 
• Itens que devem constar obrigatoriamente no projeto de 

pesquisa e documentos que devem ser a ele anexados para 
submissão do estudo à avaliação ética pelo Sistema CEP-
Conep. 

Sistema CEP-Conep 
• Definido como um sistema composto pelos Comitês de Ética 

em Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
e que trabalha “a favor dos sujeitos de pesquisa do Brasil”. 

Comitê de Ética em 
Pesquisa 

• Definição das competências, funcionamento e características 
dos CEPs, como composição, tempo de mandato dos 
membros, caráter gratuito e independente do trabalho. 

Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa 

• Definição das competências, funcionamento e características 
da Conep, como composição, eleição e tempo de mandato 
dos membros, caráter gratuito e independente do trabalho e 
avaliação ética de projetos de pesquisa de áreas temáticas 
especiais. 

Operacionalização e 
outras disposições 

• Deveres do pesquisador com relação à obediência à 
regulamentação prevista no documento; 

• Previsão de que agência públicas de fomento à pesquisa e 
periódicos científicos devem exigir documentação 
comprobatória de aprovação do projeto de pesquisa pelo 
Sistema CEP-Conep. 

 

Cada uma dessas partes pôde ser comentada de forma livre, o que permitia, 

inclusive, que se postasse comentários não necessariamente relacionados ao texto 

imediatamente correspondente. Nesse sentido, durante a leitura integral dos 

comentários saltou aos olhos um conjunto amplo de manifestações que iniciam 

igualmente com o texto “Quero que o CONEP considere a contribuição de Roberto 

Giugliani onde pede a exclusão desta cláusula para doenças raras e que os testes 

no Brasil se iniciem imediatamente”, em diferentes capítulos da minuta de resolução. 

Diversos comentários que seguiam a esta parte inicial idêntica continham, ainda, 

uma manifestação explícita de reivindicação pela flexibilização dos itens da minuta 

relativos à obrigatoriedade do patrocinador de fornecer o melhor método terapêutico, 

diagnóstico ou profilático identificado no ensaio clínico aos sujeitos da pesquisa por 
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tempo indeterminado. 

As preocupações com relação à manutenção deste item tinha diversas 

justificativas – as quais serão exploradas de modo mais detalhado na próxima 

sessão deste trabalho. Para este momento, contudo, é importante dimensionar a 

quantidade de manifestações à consulta pública relativas a esse assunto, tendo o 

quantitativo geral de comentários a cada capítulo do documento como referência 

(Tabela 1). A sistematização em termos numéricos permite, nesse sentido, 

caracterizar a participação por meio da quantidade de comentários feitos à cada 

sessão do documento e, desse modo, visualizar quais sessões que receberam maior 

atenção do público que participou da consulta pública em termos gerais e com 

relação ao tema específico do fornecimento de tratamento pós-estudo.  

 
Tabela 1. Quantidade de comentários feitos à Consulta Pública 

Sessão Quantidade total de 
comentários 

Comentários relativos ao 
fornecimento de 

tratamentos pós-estudo 
Preâmbulo 137 42 
Termos e definições 440 -- 
Aspectos éticos da pesquisa 
envolvendo seres humanos 479 243 

Processo de Consentimento Livre e 
Esclarecido 104 2 

Riscos e benefícios 63 -- 
Protocolo de Pesquisa 74 -- 
Sistema CEP-Conep 24 -- 
Comitê de Ética em Pesquisa 162 -- 
Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa 318 -- 

Operacionalização e outras 
disposições 85 2 

Total10 1886 290 
 

As sessões receberam contribuições de forma desigual, sendo que algumas 

delas tiveram grande concentração de sugestões e comentários, enquanto outras 

receberam poucas manifestações. Ao menos quantitativamente, nota-se uma 

concentração geral de comentários nas sessões com artigos referentes aos “Termos 

e Definições”, “Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos” e à 

“Comissão Nacional de Ética em Pesquisa”. Com relação ao tema do fornecimento 

																																																								
10 Nota-se uma discrepância mínima entre a contagem feita por mim e aquela apresentada pelo GT 
de revisão. Acredito que possa ter havido algum erro de contagem ou este grupo possa ter feito um 
arredondamento do número de contribuições. 	
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de tratamentos após o término da pesquisa clínica, por sua vez, nota-se que a 

maioria esmagadora dos comentários está centrada no capítulo “Aspectos Éticos da 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos” – mais da metade dos comentários a esta 

sessão são relativos a esse tema. As razões desta concentração estão relacionadas 

ao conteúdo da minuta contido nesta sessão e às interações entre as intervenções 

direcionadas a itens desse capítulo específico do documento. 

Na sessão a seguir, explorarei qualitativamente as contribuições 

especificamente direcionadas à questão do fornecimento de tratamentos pós-estudo. 

Neste escopo, foi possível identificar um conjunto amplo de manifestações nas quais 

pesquisadores, empresas e portadores de doenças raras ou seus familiares expõem 

os motivos pelos quais reivindicam a flexibilização da determinação prevista na 

minuta com relação a esse item. Além disso, nesse conjunto de comentários 

encontra-se uma série de depoimentos nas quais pessoas com mucopolissacaridose 

e seus familiares tanto reforçam os argumentos pela flexibilização já comentada 

quanto expõem dimensões de suas histórias de vida e suas expectativas com 

relação à participação em um ensaio clínico com um medicamento para tratamento 

desta enfermidade. 

 

Reivindicações por participação em pesquisas clínicas 
 
 A maior parte dos comentários relativos à participação em ensaios clínicos foi 

postada sob o item III.4.d da sessão “Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos” da minuta. Esta alínea expressa a obrigatoriedade de os 

patrocinadores garantirem aos participantes de um ensaio clínico o acesso gratuito e 

por tempo indeterminado à melhor forma de tratamento identificada por meio da 

pesquisa. Desta forma, esse item, direcionado exclusivamente para “as pesquisas 

na área de ciências biomédicas”, expressa que o patrocinador de um ensaio clínico 

deve arcar com os custos relativos ao uso dos tratamentos envolvidos que se 

mostraram benéficos para os sujeitos envolvidos no estudo. 
III.4. As pesquisas na área de ciências biomédicas, envolvendo seres 
humanos, além das requisições apresentadas no item III.3, deverão 
observar as seguintes exigências: [...] 
d. assegurar a todos os participantes ao término do estudo, por parte 
do patrocinador, acesso aos cuidados de saúde, acesso gratuito e 
por tempo indeterminado, enquanto necessário, aos melhores 
métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos identificados pelo 
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estudo, sempre considerado “término do estudo” o momento em que 
finda a participação do sujeito voluntário da pesquisa. 
 

 A recorrência de críticas a este item dizia respeito à impossibilidade de ele ser 

aplicável para ensaios clínicos direcionados ao desenvolvimento de terapêuticas 

para doenças raras. Em comentário postado pelo médico geneticista Roberto 

Giugliani, replicado e referenciado por diversos participantes da consulta pública, 

ficam evidentes um conjunto de argumentos que sustentam essa posição. Estes são 

relacionados, sobretudo,  à obrigatoriedade do fornecimento de tratamento após o 

encerramento do estudo nos termos previstos acima causar desinteresse de 

empresas internacionais conduzirem ensaios clínicos relativos a doenças raras no 

Brasil. Tal situação seria ocasionada pelo fato de que, nestes casos específicos, a 

expectativa de retorno financeiro à empresa patrocinadora ser muito baixa. 

 
Data: 07/11/2011 
Comentário: Este item se torna inviável no caso das doenças raras, nas quais os estudos 
clínicos, em geral, incluem uma significativa proporção dos pacientes que apresentam a doença; 
sugiro acrescentar ao final do item a frase “No caso das doenças raras, esse item se aplica até a 
aprovação do método profilático, diagnóstico ou terapêutico pelas autoridades sanitárias do 
país”.  
Justificativa: Proporcionar o “acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos 
profiláticos, diagnósticos e terapêuticos identificados pelo estudo”, no caso das doenças raras, 
significa para o patrocinador assumir o custeio do novo método, geralmente a doação da droga 
testada, por tempo indeterminado, para grande parcela, às vezes a maioria, dos pacientes que 
apresentam a doença no país. Isso sem dúvida diminuirá, ou até mesmo extinguirá, o interesse 
pela realização de pesquisas clínicas com doenças raras no país pois, nessas condições, o 
retorno do investimento com a pesquisa nunca será considerado atraente pelo patrocinador. 
Convém lembrar que a maioria dessas doenças são graves e progressivas, e que o retardo no 
acesso aos novos métodos pode ser crítica para os pacientes. Creio que assegurar a garantia de 
“acesso gratuito”, no caso das doenças raras, deva ser “até que o método profilático, diagnóstico 
ou terapêutico esteja aprovado pelas autoridades sanitárias”. Isso garantiria o acesso do 
paciente enquanto o método é experimental. O acesso após aprovação pelas autoridades 
sanitárias deve ser realizado pelas vias usuais, lembrando que, no caso das doenças raras, o 
número de indivíduos a ser beneficiado nunca será significativo em função da raridade da 
doença. Esta proposição permitirá manter a pesquisa clínica para doenças raras no país, uma 
vez que o acesso gratuito por tempo indeterminado aos métodos testados para uma parcela 
significativa dos pacientes está inviabilizando a realização de pesquisas para estas doenças no 
Brasil. Convém lembrar que atrair as pesquisas clínicas com novos métodos para o Brasil tem 
sido uma luta dos investigadores e das associações de pacientes com doenças raras, para 
assim permitir o acesso antecipado de uma parcela significativa dos nossos pacientes aos novos 
métodos. Caso as pesquisas não sejam aqui realizadas, os pacientes só teriam acesso após 
aprovação pelas autoridades sanitárias, o que em geral só ocorre vários anos após o início da 
pesquisa, o que pode ser demasiado tarde para os portadores de doenças graves e 
progressivas. 
 

 Cabe destacar neste comentário, ainda, as consequências apontadas pelo 

médico no caso de manutenção deste item na versão final da resolução. Segundo 
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Roberto Giugliani, as pesquisas clínicas são oportunidades para que pessoas com 

doenças raras tenham “acesso antecipado” a tratamentos em fase experimental. 

Deste modo, o desinteresse do mercado farmacêutico em investir em estudos no 

Brasil se reverteria em um atraso do acesso desses pacientes a uma terapêutica, o 

que seria bastante crítico considerando a gravidade desse tipo de doenças. Nesse 

sentido, ele argumenta que, diante das características específicas tanto das doenças 

raras quanto das pesquisas clínicas nesta área, seria necessário que somente se 

garantisse acesso ao melhor tratamento identificado no estudo até que este 

passasse a ser legalmente comercializado no Brasil – ou seja, até o momento de 

sua aprovação pela autoridade sanitária competente. 

 O comentário acima foi referenciado por diversos participantes que também 

se referiram ao item III.4.d da minuta de resolução. Tais participantes, ao 

expressarem sua concordância com o que dizia Roberto Giugliani, argumentavam 

que há especificidades com relação às doenças raras que não poderiam ser 

ignoradas ao se tratar de pesquisas clínicas. A comparação entre doenças raras e 

crônicas foi mobilizada para sinalizar que, no caso das doenças crônicas, o grupo de 

sujeitos envolvidos em um ensaio clínico é bastante reduzido quando comparado 

com os indivíduos acometidos pela doença e potencialmente consumidores do 

medicamento quando de sua comercialização. Por outro lado, ao se considerar 

estudos clínicos para doenças raras, o grupo de sujeitos envolvidos na pesquisa é 

quase coincidente com aquele que, futuramente, irá consumir o produto final. Nesse 

sentido, os participantes apontam que, caso coubesse à empresa farmacêutica 

patrocinadora garantir às pessoas com doenças raras sujeitas de um ensaio clínico 

o acesso gratuito e por tempo indeterminado do tratamento experimental, esta não 

teria meios de obter retornos financeiros do investimento feito durante a fase de 

testes experimentais e, consequentemente, se desinteressaria por fazer estudos no 

Brasil. 

 
Data: 07/11/2011 
Comentário: O item d) não poderia ser aplicado a doenças raras. Pedimos a mudança para caso 
da doença rara. Ou seja, a não obrigação do laboratório fornecer a medicação por tempo 
indeterminado. Queremos participar dos testes e após a conclusão a União arcar com os custos 
da medicação para os pacientes. Concordamos com o Dr. Roberto Giugliani. 
Justificativa: Como são poucas pessoas a participar dos testes, visto que são raros, e no Brasil 
apenas 50 pessoas com MPS IV-A, com esta cláusula os laboratórios não poderão investir em 
pesquisas no Brasil. Se fosse diabetes ou hipertensão, tudo bem, porque a iniciativa privada 
testa em 300 pessoas e vende a milhões de pessoas, mas em se tratando de doença rara, não. 
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Precisamos urgentemente que os teste se iniciem no Brasil. As vidas não podem esperar anos e 
anos pela liberação de uma medicação nos outros países para depois chegar ao Brasil por via 
judicial, como acontece hoje com as outras Mucopolissacaridoses. Os portadores de MPS IV-A 
não têm tempo para esperar. Eles morrem antes que chegue a medicação. A responsabilidade é 
de vocês. Entendemos que está havendo transferência de responsabilidades, neste caso. Já não 
nos basta a vergonha do Brasil não investir em pesquisa, agora temos que passar por esta 
vergonha de sermos rejeitados pelo governo brasileiro. Rejeitados sim, porque saúde é direito do 
cidadão e DEVER do Estado (União), não da iniciativa privada. Já perdi um filho de 4 anos com 
MPS IV-A e tenho outro de 14 anos com a mesma síndrome. NÃO QUERO PERDÊ-LO POR 
UMA QUESTÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÃO ÓBVIA E FÁCIL DE 
SER RESOLVIDA. 
 

O comentário acima exposto, escrito pela mãe de um adolescente portador de 

uma doença rara, expressa, ainda, outras dimensões envolvidas na crítica ao item 

III.4.d da minuta posta em consulta pública. Primeiramente, ela destaca a doença 

rara de seu filho, a mucopolissacaridose (MPS IV-A)11, e salienta o fato de que esta 

enfermidade acometer poucas dezenas de pessoas no Brasil pode fazer com que o 

setor farmacêutico não queira investir em ensaios clínicos relativos a ela no país. 

Mais do que isso, ela aponta o tempo ser um fator fundamental quando se trata 

desta doença e que, portanto, a participação em um ensaio clínico pode 

proporcionar o acesso a um tratamento que, de outro modo, demoraria muito para 

estar acessível – demora esta que poderia lhe custar a vida de mais um filho. 

Nesse sentido, seu comentário ajuda a elucidar tanto o argumento central do 

comentário de Roberto Giugliani como ilumina ainda duas questões relativas à 

participação em ensaios clínicos do ponto de vista das pessoas que compartilham 

desta crítica. A primeira delas diz respeito à dramaticidade implicada na necessidade 

de alternativas terapêuticas que possam ser rapidamente acessadas por pessoas 

com doenças raras. Nesse contexto, pondera-se que, mesmo que estas estejam em 

fase experimental e que, portanto, não estejam cientificamente estabelecidos os 

riscos que possam oferecer a seus usuários, a gravidade da doença e o risco de 

morrer são mais iminentes e justificam o uso do tratamento em teste. Nesse 

contexto, por diversas vezes, como no exemplo abaixo, ponderou-se que o benefício 

em participar de uma pesquisa clínica é maior que o de, futuramente, ter acesso a 

um tratamento cuja segurança esteja cientificamente corroborada. 

Data: 08/11/2011 
Comentário: Quero que o CONEP considere a contribuição de Roberto Giugliano, onde pede a 
exclusão dessa cláusula para doenças raras e que os testes no Brasil iniciem imediatamente. 
																																																								
11 As MPS são classificadas, de acordo com a enzima que está deficiente, em 11 tipos (I, II, IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, VI, VII e IX). Cada tipo corresponde a uma doença diferente e pode ser 
também categorizado de acordo com a gravidade da sintomatologia apresentada. 
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Justificativa: É importante que se considere, uma vez que essa cláusula está desinteressando os 
laboratórios envolvidos com as pesquisas, e dessa forma muitas pessoas que poderiam ser 
ajudadas estão perdendo a oportunidade, principalmente nos casos em que o tempo que se 
perde significa vida perdida também, onde cada dia é vital. É claro que é importante que esses 
pacientes tenham a segurança em receber sua medicação, desde que essa imposição não os 
impeça de receber o benefício maior, o de participar das pesquisas, principalmente com as 
doenças raras que já tem por sua condição maior dificuldade de serem estudadas. 

 

Por outro lado, frases nas quais se reivindicava a participação em pesquisas, 

como as que expressavam o desejo de que “os testes no Brasil iniciem 

imediatamente” ou “queremos participar dos testes” iluminam uma questão mais 

urgente, referente à participação em um ensaio clínico específico no momento em 

que tais comentários foram feitos. Conforme descrito no comentário abaixo 12 , 

redigido pelo pai de um adolescente com MPS IV-A, ele próprio e um grupo de 

pessoas com esta doença e seus familiares aguardavam ansiosamente pela 

avaliação positiva da Conep com relação a uma pesquisa que envolvia um 

medicamento para mucopolissacaridose. Segundo Éverton Pires, a expectativa de 

várias pessoas em participar no estudo dizia respeito ao fato de, em outro países, 

crianças com a mesma doença terem experimentado melhoras em sua saúde com o 

uso da medicação em teste. Ele destaca também fato de haver um prazo para que a 

Conep autorize a realização da pesquisa o qual, em caso de ser ultrapassado, faria 

com que o laboratório patrocinador do estudo buscasse outro país para recrutar 

sujeitos com mucopolissacaridose para testar o medicamento. 

 
[...] Justificativa: Meu nome é Éverton Pires, sou pai de Patrick com 14 anos e assim como ele 
outras 14 crianças aqui na Paraíba (JULIO CESAR RANGEL FONTES-MARIA LAMONIELLY 
BARBOSA CRUZ-BRUNA PEREIRA COSTA-ANDRÉ RIBEIRO-RAY QUEIROZ CAVALCANTE-
MATHEUS DE QUEIROZ FARIAS-LUCAS CUNHA LIMA -LUCAS DE QUEIROZ FARIASMARIA 
REGINA DINIZ FONTES-ALCI REGIO QUEIROZ-AMANDA RIBEIRO QUEIROZ-MARIA 
GILVANETTI NUNESANA MARIA QUEIROZ- e outras quase 50 no Brasil, aguardam 
ansiosamente desde agosto/11 uma decisão deste conselho para liberar o início das pesquisas 
para MPSIVA que poderá salvar suas vidas!!!! Os membros deste Conselho são literal e 
realmente as pessoas que tem hoje em suas mãos a INCUMBÊNCIA DE DECIDIR 
definitivamente sobre a VIDA de todos os portadores de Mucopolissacaridose IVA-Mórquio no 
Brasil. O que precisamos é que, nessa revisão da Resolução 196/96 do CNS, se modifique 
retirando a obrigatoriedade dos Laboratórios manterem de forma vitalícia o fornecimento gratuito 
do medicamento a todos os participantes de pesquisas no caso exclusivo de doenças raras, 
visto que nesses casos a quantidade de pacientes que passarão a usar o medicamento 
comercialmente tende a ser menor ou insuficiente para cobrir os custos dos pacientes que 
participaram das pesquisas. No caso de doenças não raras, como diabetes por exemplo, não há 
problema nenhum e nem restrições dos laboratórios em manter eternamente um grupo de 300 
cobaias já que estima-se que existirão milhões de usuários comercialmente. Temos ainda o 

																																																								
12 Foram excluídos o início deste comentário, que replicava a manifestação de Roberto Guigliani 
na íntegra, e o final, no qual Éverton Pires explicita seus contatos telefônicos. 
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argumento que o governo não pode transferir uma obrigação que é sua constitucionalmente para 
a iniciativa particular (laboratórios no caso). Nosso TEMPO está acabando, pois se a pesquisa 
Protocolo fase 3 de Tratamento de Reposição Enzimática para MPSIVA não se iniciar até mês 
de Dezembro/11 o Brasil corre sério risco de definitivamente ficar de fora, o que retardará o 
acesso ao medicamento (por talvez até 2 anos, quando o medicamento estiver disponível 
comercialmente) , o que para muitos talvez seja sua SENTENÇA DE MORTE ou no mínimo o 
convívio diário com mais dor e sofrimento com o avanço degenerativo, destrutivo e avassalador 
da doença!!! Nem mesmo o argumento econômico/financeiro é plausível pois no caso da 
MPSIVA o laboratório responsável compromete-se documentalmente a fornecer o medicamento 
por 5 anos e se o Brasil ficar de fora da pesquisa, daqui a 2 anos quando o remédio estiver 
liberado comercialmente o portadores (que estiverem vivos até lá...!!!) acionarão o governo 
judicialmente para receber o medicamento e consequentemente o país perderá 3 anos de 
fornecimento gratuito pelo laboratório!!!!! Ante o exposto RATIFICO incondicionalmente as 
colocações técnicas do Dr. Geneticista Roberto Giugliane!! VAMOS SALVAR ESSAS 
CRIANÇAS QUE JÁ SOFREM DEMAIS, PEÇAM O DESBLOQUEIO DA PESQUISA 
URGENTEMENTE PARA MPSIVA!!!!!!! EM TODOS OS OUTROS PAÍSES INSCRITOS PARA 
PARTICIPAREM DA PESQUISA ELAS JÁ INICIARAM E AS CRIANÇAS JÁ ESTÃO TENDO 
MELHORAS COM O USO DA ENZIMA!!!!!!!!!!!! P A R T I C I P E M DA CONSULTA PÚBLICA, 
exerça sua cidadania!!!! TODOS SOMOS FORMADORES DE OPINIÃO!! OBRIGADO!!!!!!!!!!!!!!! 
[...] 
 

As previsões de Éverton Pires, para o caso de o estudo clínico não ser 

aprovado a tempo no Brasil, denotam, mais uma vez, necessidade de rapidez para 

obtenção de tratamento e a percepção da participação em um ensaio clínico como 

alternativa terapêutica. Segundo ele, a espera de dois ou três anos até que o 

medicamento entre em fase de comercialização pode não ser uma possibilidade 

para vários sujeitos potenciais do estudo, cuja expectativa de sobrevida é muito 

baixa e, nesse sentido, a participação nesta pesquisa clínica pode ser sua única e 

última possibilidade. Nesse sentido, em consonância com comentários feitos por 

outros participantes da consulta pública, Éverton solicita que a Conep aprove o mais 

rapidamente possível a execução da pesquisa, de modo a viabilizar a participação 

de seu filho e de outras crianças que ansiavam por essa possibilidade. 

Nessa mesma direção, manifestações de pessoas com MPS IV-A, relatando 

brevemente sua experiência com a doença e a importância que enxergam em serem 

eles próprios sujeitos e, consequentemente, beneficiários potenciais do ensaio 

clínico explicitam o entendimento de que o envolvimento na pesquisa sob avaliação 

ética na Conep naquele momento era uma questão fundamental em sua trajetória 

terapêutica. Os depoimentos abaixo, por exemplo, de autoria de três pessoas com 

MPS IV-A, exprimem a urgência que têm em acessar a medicação em teste, seja 

para conter o avanço da doença, seja para garantir sua própria sobrevivência. 

 
Data: 09/11/2011 
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Comentário: concordo plenamente com o que propôs o Dr. Geneticista do HCPA Roberto 
Giugliani!!I 
Justificativa: PELO AMOR DE DEUS, MODIFIQUEM O QUE FOR PRECISO MODIFICAR 
NESSA RESOLUÇÃO 196/96, MAS QUE SE FAÇA A TEMPO DE ME PERMITIR TER ACESSO 
AO MEDICAMENTO, ASSIM COMO A TODOS OS OUTROS 50 PORTADORES DE MPSIVA 
DO BRASIL QUE ESTÃO A ESPERA DA LIBERAÇÃO DA PESQUISA FASE3 !!! QUE DEUS 
ILUMINE O ESPÍRITO E O CORAÇÃO DAS PESSOAS QUE VÃO DECIDIR SE VAMOS VIVER 
OU NÃO!! 
 
Data: 10/11/2011 
Comentário: Concordo com Roberto Giugliani - este item deve ser alterado em casos de 
doenças raras. 
Justificativa: Sou portadora de MPS IV-A , tenho 30 anos, uso dois (2) aparelhos auditivos e 
também uso cadeira de rodas há 12 anos. Estou inscrita para fazer os testes de laboratório. 
Necessito urgentemente que os testes comecem logo. 
 
Data: 10/11/2011 
Comentário: Concordo com a contribuição do Dr. Roberto Giugliani. Esta cláusula deve ser 
alterada para os casos de doenças raras para eu receber a medicação o mais rápido possível. 
Justificativa: Sou portador de MPS IV-A, tenho 14 anos e estudo no Marista Pio X em João 
Pessoa. Já sei da importância desta pesquisa para a minha vida. Eu gostaria que ela se 
iniciassem logo. Apesar de ter medo de agulhas, vou me submeter ao tratamento por saber que 
ele é muito importante para a minha saúde. Quero crescer, me desenvolver e viver uma vida 
normal, dentro das minhas possibilidades. Ainda não uso aparelho auditivo. Se a medicação 
chegar logo, nunca vou precisar usar. Uso cadeira de rodas, mas acho que posso até usar 
menos, depois da medicação. Vou até respirar melhor. Quero que esses testes se iniciem logo. 

 

A partir de suas próprias histórias de vida e experiências com a MPS IV-A, os 

três participantes que postaram os comentários acima expõem a urgência com a 

qual aguardam a aprovação do ensaio clínico na Conep e avaliam o acesso à 

terapia experimental como uma situação que pode mudar a história natural da 

doença. A substância farmacêutica em teste é identificada, nesse sentido, como um 

tratamento, cujos efeitos não são associados a algo a ser descoberto investigado 

cientificamente por meio das reações sentidas pelos sujeitos envolvidos no estudo, 

mas sim como algo a acessado como um bem de saúde por paciente em busca de 

tratamento. 

Ao se afastarem da compreensão de sua participação em pesquisas clínicas 

como uma questão de envolvimento em uma experimentação e organizarem estas 

demandas por acesso a terapias em fase de teste, os participantes da consulta 

pública de revisão da principal resolução de regulamentação da conduta ética de 

atores do campo da pesquisa científica à época propuseram uma série de 

deslocamentos e desafios com relação aos fundamentos bioéticos deste documento. 

A seguir, farei algumas reflexões sobre tais desafios e os articularei com questões 

sobre o universo da experimentação em seres humanos e da demanda por acesso a 
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terapias medicamentosas. 

 
Desafios à regulamentação ética da pesquisa científica no Brasil 
 
 Experiências internacionais de demanda por acesso a tratamentos 

experimentais foram documentadas em diversos trabalhos etnográficos, nos quais a 

demanda por terapias medicamentosas experimentais operava como uma 

articulação por acesso a tratamentos de saúde. Steven Epstein (1995; 2007), por 

exemplo, ao analisar as mudanças na legislação referente à condução de ensaios 

clínicos nos Estados Unidos no início da década de 1990, descreve uma importante 

articulação entre movimentos sociais que lutavam pela saúde das mulheres e de 

minorias raciais. Naquele momento, segundo o autor, “ativistas demandaram a 

inclusão de mais mulheres e minorias raciais nos ensaios clínicos, argumentando 

que as pesquisas serviam como um importante meio para acesso a novas terapias, 

teoricamente não obtiveis de outra forma” (Epstein, 1995: 189). 

 Timmerman e McKay (2009), por sua vez, sistematizaram e descreveram as 

impressões de indivíduos dependentes de metanfetamina que foram arrolados para 

participar de dois ensaios clínicos com uma medicação sob investigação para tratar 

esse quadro. Segundo os autores, além de poderem acessar uma alternativa 

indisponível de outra forma, os “usuários em busca de tratamento encontraram nos 

dois ensaios clínicos um conjunto comprovado de terapias comportamentais, staff 

respeitoso e profissional, a oportunidade de partilhar de uma terapia farmacêutica 

promissora e de um tratamento não estigmatizado” (2009: 1789). 

 Consoantes, portanto, com experiências de sujeitos em diversas outras 

situações, os participantes da consulta pública vivenciam um contexto no qual os 

ensaios clínicos se configuram como alternativas de tratamento para sua condição 

de saúde. No entanto, conforme apresentado na sessão anterior, o acesso às 

terapias experimentais por meio da participação em uma pesquisa clínica dependia 

de sua aprovação pela instância máxima de avaliação ética. Mais do que isso, tais 

sujeitos associavam a garantia do afluxo desse tipo de estudos para o país a 

mudanças na regulamentação com relação à garantia do fornecimento de 

tratamentos ao término da pesquisa. 

O desafios aos princípios éticos contidos na proposta da resolução se situam 

justamente na recusa à garantia vitalícia de tratamento gratuito por parte desses 
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próprios sujeitos que reivindicam a participação em ensaios clínicos. De acordo com 

Dainesi e Goldbaum (2011: 711), “a continuidade dos cuidados médicos, incluindo o 

tratamento, baseia-se na responsabilidade ética de compensar os indivíduos que 

voluntariamente aceitaram participar da pesquisa em prol do desenvolvimento da 

ciência, e que foram expostos a riscos desconhecidos, a procedimentos invasivos 

adicionais, a questões sobre seus hábitos e vida pessoal, entre outros.” Os autores 

adicionam, ainda, que esta preocupação é maior em países em desenvolvimento 

nos quais fatores como o acesso limitado a cuidados de saúde e falta de 

familiaridade com pesquisas clínicas podem fazer dos sujeitos mais vulneráveis a 

abusos e violações. 

Os termos a partir dos quais pessoas que reivindicavam o início imediato de 

pesquisa clínica e a flexibilização das garantias vitalícias de fornecimento pós-

estudo argumentavam que o ensaio clínico era um bem cuja importância superava o 

acesso à terapia posteriormente. Conforme descrito no comentário abaixo, para tais 

sujeitos era preferível garantir a realização nos ensaios clínicos e, assim, a obtenção 

imediata de uma alternativa de tratamento a perdê-los pela falta de garantias de 

fornecimento do produto farmacêutico final no futuro. 

Data: 10/11/2011 
Comentário: Quero que a CONEP considere a contribuição de R. Giugliani e que os testes no 
Brasil se iniciem imediatamente. 
Justificativa: Em princípio, é preferível que se perca a garantia de tratamento custeado pelo 
laboratório após a aprovação do medicamento do que a possibilidade de realização dos testes 
em nosso país. 
 

A grande tensão revelada nesse raciocínio se encontra situada essa 

percepção dos sujeitos alinhados à perspectiva de atores do campo das doenças 

raras e a proposta da minuta de resolução, oriunda de um órgão cuja missão é a 

proteção de sujeitos de pesquisa diante de interesses de outros. O documento sob 

consulta pública, ao propor que se incorpore à principal normativa ética de 

pesquisas envolvendo seres humanos do país a garantia explícita de acesso 

irrestrito à medicação experimental ao término no estudo – de modo mais enfático 

que na Resolução 196/1996 – explicitava esse valor central de defesa de 

participantes de pesquisa. Deste modo, buscava-se cristalizar e avançar no marco 

deixado pela resolução original, a qual, conforme sintetizado por Freitas e Hossne, 
[...] assume claramente que os CEPs foram criados para defender os 
interesses do sujeito da pesquisa em sua integridade e dignidade, 
foram também criados não para isentar de responsabilidade quem 
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quer que seja, inclusive o pesquisador, mas para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (2002, p. 
137). 

 

De fato, a regulamentação e a avaliação éticas de pesquisas envolvendo 

seres humanos, tanto âmbito internacional quanto no Brasil, são amplamente 

balizadas pela percepção de tais documentos e instâncias como mecanismos de 

proteção aos sujeitos de pesquisas. Especialistas do campo da bioética e da 

pesquisa científica em saúde no Brasil reconhecem que as atividades de 

regulamentação e controle da atividade científica, sobretudo as de pesquisa clínica, 

contribuem para garantir a autonomia de potenciais sujeitos aceitarem ou se 

recusarem a participar de estudos, bem como os protege de danos oriundos de seu 

envolvimento na pesquisa (Hardy et al 2002; Barbosa et al, 2011). 

O confronto entre a percepção dos participantes da consulta pública e da 

minuta da resolução explicitam uma tensão entre a autonomia de indivíduos que 

expressam explicitamente a necessidade e o desejo de se envolverem em ensaios 

clínicos e abrirem mão de garantias futuras de acesso à medicação gratuita e 

indefinidamente em fase de comercialização e a posição de instituições que arrogam 

para si a missão de proteção desses mesmos indivíduos diante de investidas de 

multinacionais farmacêuticas em busca de sujeitos para suas pesquisas. O caso 

aqui analisado expõe uma situação na qual os interesses de potenciais investidores 

farmacêuticos internacionais e pessoas com doenças raras estão alinhados e, em 

alguma medida, em confronto com a proposta de regulamentação ética. 

Diante de tal impasse, a resolução das demandas apresentadas durante a 

consulta pública demonstrou uma conquista parcial das reivindicações. Por um lado, 

as pressões por aprovação do ensaio clínico sobre uma medicação para MPS IV-A 

parecem ter surtido efeito. Na sequência de uma série de articulações paralelas às 

pressões feitas durante a revisão da regulamentação, participantes da consulta 

pública como Roberto Giugliani, Éverton Pires e seu filho Patrick se dirigiram ao 

Senado Federal, e encontraram apoio para pressionar a Conep na figura do senador 

Cássio Cunha Lima. No dia 15 de dezembro de 2011, o senador fez pronunciamento 

no plenário da Casa e expôs a seus colegas parlamentares a situação do ensaio 

clínico e os anseios de pessoas com MPS IV-A.  
“O Dr. Roberto Giugliani já encaminhou ao Conep o pleito para que 
os 50 portadores de MPSIVA do Brasil – e são apenas 50 
portadores, dos quais 15 vivem na Paraíba – possam receber os 
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medicamentos desse estudo científico, dessa pesquisa. O primeiro 
apelo que foi feito nesse sentido foi negado pelo Conep. Ontem, em 
contato telefônico com a Drª Sara, que foi de extrema solidariedade e 
que com certeza se sensibilizou com o depoimento do próprio 
Patrick, conseguimos finalmente agendar para amanhã, às dez horas 
da manhã, o encontro do Dr. Roberto Giugliani, que é o pesquisador 
responsável no Brasil, para que ele possa fazer uma sustentação 
oral e apresentar um recurso à decisão que negou a essas crianças 
o direito de viver mais. Estou aqui, portanto, para comunicar ao 
Senado da República não apenas a presença de Patrick, mas 
também para sensibilizar todos os Senadores e Senadoras para que 
possamos olhar para os portadores de doenças raras, de uma forma 
geral, no Brasil, para que, se Deus quiser, amanhã o Conep autorize 
essa pesquisa que, repito, já está sendo feita nos Estados Unidos, 
está sendo realizada em outros países, e o Brasil ainda não foi 
incorporado a esse grupo.”13 

 

Segundo informações do periódico online PBAgora, o estudo clínico 

mencionado repetidamente por participantes da consulta pública foi aprovado pela 

Conep aproximadamente um mês após sua finalização e no dia seguinte ao 

pronunciamento acima referido.14  De acordo com matéria publicada no Correio 

Braziliense, a ação desses três atores junto ao legislativo foi fundamental para que a 

pesquisa fosse finalmente aprovada. 
Patrick participou de palestras na capital, visitou gabinetes no 
Congresso, sensibilizou políticos. A esperança chega agora, depois 
de quase um ano de tentativas para que o Ministério aprovasse a 
pesquisa feita pela Rede MPS Brasil, coordenada pelo Serviço de 
Genética Médica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, em 
parceria com um laboratório da Califórnia. Eles escolheram 22 
pacientes brasileiros para aplicar uma nova droga que pode fazer 
com que Patrick esbanje sua alegria por muitos e muitos anos. “A 
pesquisa ficou emperrada no Brasil por quase um ano”, lamenta 
médico Roberto Giugliani, mais uma vez à frente de um estudo 
inovador. Patrick embarcou para o Sul, receberá a medicação e será 
monitorado por seis meses para avaliar o progresso. “A expectativa é 
que o tratamento interrompa a progressão da doença”, acredita 
doutor Roberto. Com ele, o adolescente levou alguns amigos. “Não 
aceitaria se eles não fossem incluídos no teste, não aguento mais 
vê-los morrer”, diz, com uma generosidade tão rara. 

  

A resposta do GT de revisão durante a finalização da proposta final de 

resolução diante desta situação foi, contudo, divergente dos anseios expressos por 

essa parte do público consultado. A minuta de resolução que foi aprovada pelo 

																																																								
13  Pronunciamento completo disponível em 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/texto/393506.  
14 http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20111217145214&cat=politica&keys=conselho-
etica-medica-autoriza-pesquisa-tratar-doenca-rara-cassio-comemora.  
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Conselho Nacional de Saúde no dia 12 de dezembro de 2012 tinha uma série de 

modificações sensíveis com relação à Resolução 196/199615 ao documento posto 

em consulta pública. Uma delas, previstas no item III.3.d, modificava um pouco da 

redação e mantinha o conteúdo da proposta feita anteriormente com relação ao 

fornecimento do tratamento pós-estudo e adicionava, ainda, mais alguns detalhes 

para garantir o fornecimento dos melhores resultados terapêuticos identificados 

pelas pesquisas: 
III.3. As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área 
biomédica envolvendo seres humanos, além do preconizado no item 
III.2, deverão ainda: 
d) assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do 
patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado, aos 
melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se 
demonstrarem eficazes.  
 d.1) o acesso também será garantido no intervalo entre o 
término da participação individual e o final do estudo, podendo, 
nesse caso, esta garantia ser dada por meio de estudo de extensão, 
de acordo com análise devidamente justificada do médico assistente 
do participante (Brasil, 2012). 

 
As tensões relativas ao fornecimento de medicamentos após o término do 

estudo durante a consulta pública denotam um debate importante no campo da 

experimentação com seres humanos, relativo à impossibilidade de se delimitar de 

modo definitivo os procedimentos de experimentação científica e os processos de 

intervenção terapêutica. Além disso, demonstram como, em momentos específicos, 

a construção de documentos normativos podem se configurar como oportunidades 

para a exposição de demandas sociais, por um lado, e exposição de tensionamentos 

políticos e éticos, por outro. 

A etnografia dos comentários à consulta pública com relação ao acesso ao 

tratamento após o término do estudo permite identificar um tipo de movimentação 

entre pessoas ainda pouco investigada no Brasil, a qual diz respeito à articulação 

entre pessoas com uma determinada patologia, direcionada a reivindicar condições 

regulatórias para realização de ensaios clínicos e acesso a medicamentos 

experimentais. O caso aqui assinalado permite iluminar interfaces e continuidades 

entre as etapas de experimentação farmacêutica e uso terapêutico e, nesse sentido, 

identificar como tais continuidades podem ser mobilizadas em momentos específicos 

e estratégicos de mudança. 

																																																								
15 Para uma sistematização de tais modificações, ver Novoa (2014). 
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