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Ao Ilmo. Dr. Florentino Cardoso  

Presidente da AMB-Associação Médica Brasileira 

Assunto: Avaliação da SBEM - PL 200 de 2015 Pesquisa Clínica 

 

Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2015. 

 

Prezado Dr. Florentino, 

 

Parabenizando a iniciativa e o apoio irrestrito da AMB à Pesquisa 

Clínica no Brasil, vimos em nome da Comissão de Pesquisa Clínica da SBEM-

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo agradecer o convite a 

participar do evento sobre o tema a se realizar em Agosto próximo, e através desta 

comunicação encaminhar a posição da SBEM sobre o Projeto de Lei 200 de 2015. 

 

Introdução e Histórico 

Trata-se de Projeto de Lei sobre a avaliação regulatória das Pesquisas 

Clínicas no Brasil de autoria de Ilustres Senadores da República, Senadora Ana 

Amélia Lemos, Waldemir Moka (médico) e Senador Walter Pinheiro. O projeto é 

oriundo de demanda de voluntários de pesquisa clínica que ao se beneficiarem de 

importante pesquisa com medicamento para cancer de pulmão, comunicaram 

diretamente ao Senado Federal a demora e a enorme barreira e a buroracia na 

aprovação da pesquisa na esfera regulatória no país. Em principal, o atraso 

ocorrido devido a necessidade de dupla avaliação ética por tratar-se de estudo 

multicêntrico com participação estrangeira cuja égide da Res. 446 do CNS, exige 

dupla avaliação ética: com tramite em CEP-Comite de Ética local e também 

avaliação de cunho ético na CONEP (Consellho Nacional de Ética em Pesquisa ). 

No mesmo sentido é recente o surgimento da Aliança Pesquisa 

Clínica Brasil, entidade que agrega várias associações de pacientes, pesquisadores, 
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instituições médicas e científicas de todo o Brasil, que enxerga o PL 200/2015, 

como a primeira e real oportunidade de se criar um marco legal efetivo para a 

regulamentação da pesquisa clínica no Brasil, há muito desejado por todos desde a 

publicação da Resolução 196/96 que nos colocou no contexto da pesquisa global, 

mas que ao longo passou a ser interpretada e “gerida” sem a participação da 

comunidade científica e com a devida transparência que a pesquisa exige. Criou-se 

sim uma fragilidade, por força de inúmeras  resoluções infralegais que foram sendo 

criadas e se superpondo, que em nada primaram pela eficiência e que, ao contrário, 

negam o acesso dos brasileiros às terapias inovadoras e retira da sociedade médica 

e científica nacional a oportunidade de participar do estado da arte das ciências 

médicas e biológicas, como as nações mais desenvolvidas.  

   Objetivo do PL 

Nítida a preocupação do PL em questão na busca primordial de 

harmonização regulatória com as normas internacionais vigentes e baseia-se nos 

princípios éticos orientadores da matéria, conforme preconizados pelos principais 

documentos internacionais – como o Código de Nuremberg; a Declaração de 

Helsinque; o Relatório Belmont; e as Diretrizes Éticas Internacionais para 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos; Respaldada pela Conferência Internacional 

de Harmonização (ICH-CIOMS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Os autores do PL em análise observam que como os ensaios clínicos 

são realizados com seres humanos e implicam uma intervenção do pesquisador, 

surge o imperativo ético de proteção do sujeito da pesquisa, mediante a adoção de 

medidas que garantam a sua dignidade, o seu bem-estar e a sua segurança. 
 

Confirmam em sua justificativa haver um vácuo legislativo sobre o 

assunto, e citam Luis Roberto Barroso, hoje, Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, que em estudo intitulado “Um sistema sem lei: pesquisas clínicas e ética 

em pesquisa no Brasil”, conclui que o sistema enfrenta sérios problemas de 
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validade jurídica, por falta de lastro legal para as competências exercidas e para as 

providências determinadas. 

 

Observa, ademais, que o processo de revisão ética adotado no País 

tem sido apontado por diversos pesquisadores nacionais como ineficiente, 

anacrônico e eivado de graves distorções. 

Entende, assim, ser urgente uma lei que disponha, de forma 

inequívoca, sobre os princípios, as diretrizes e as regras básicas norteadoras das 

pesquisas clínicas no País e, sobretudo, sobre os ensaios clínicos, que são os 

estudos em que há uma intervenção do pesquisador sobre o sujeito da pesquisa e, 

por isso mesmo, exigem maior preocupação com a proteção desse sujeito sem 

jamais tentar-se “retirar da Sociedade Brasileira o controle das pesquisas 

clínicas com seres humanos”. 

   Conteúdo 

O PL é completo e consencioso com nove capítulos, contendo 42 

artigos –, que tem o objetivo de dispor sobre princípios, diretrizes e regras para a 

condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas e 

privadas, conforme resumem o seu art. 1º e ementa. 
 

O art. 2º do projeto estabelece, em seus 43 incisos, as definições 

pertinentes à aplicação da norma. 

 

As exigências éticas e científicas aplicáveis às pesquisas com seres 

humanos estão relacionadas nos onze incisos do art. 3º do PLS. 

 

O Capítulo II do Projeto trata da Revisão Ética em seis seções, 

prevendo, em suas disposições gerais (Seção I), que a pesquisa clínica contará com 

a aprovação prévia de uma instância de revisão ética com o objetivo de garantir 
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a dignidade, a segurança e o bem estar do sujeito da pesquisa e a validade 

científica dos resultados (art. 5º), devendo ser realizada em instância única (art. 6º) 

e em conformidade com as diretrizes fixadas nos sete incisos do seu caput. 

 

A Seção II do Capítulo II trata da instância de revisão ética, 

estabelecendo as suas condições em seis incisos do caput do art. 7º e os órgãos que 

a executarão: o comitê de ética em pesquisa (CEP) ou o comitê de ética 

independente (CEI) (§ 1º do art. 7º), os quais devem ser integrados por, no mínimo, 

cinco membros, sendo, ao menos um, oriundo de área de interesse de caráter não 

científico e, pelo menos um, sem vínculo com a instituição ou centro de estudo (§ 

2º do art. 7º). 

De acordo com o art. 9º, a atuação da instância de revisão ética 

fica sujeita à fiscalização e ao acompanhamento da autoridade sanitária. 

 

A Seção III do Capítulo II trata das responsabilidades da instância de 

revisão ética, as quais estão explicitadas nos sete incisos do art. 10. 

 

A Seção IV, por sua vez, trata do processo de revisão ética, 

relacionando os documentos que devem instruí-lo (incisos de I a VIII do art. 11), 

prevendo, ainda, que os registros relevantes da pesquisa ficarão sob a guarda do 

CEP ou CEI por até três anos após a sua aprovação e disponibilizadas à autoridade

 sanitária quando houver solicitação (parágrafo único do art. 11). 

 

Os demais artigos (arts. 12 a 16) que integram a referida Seção IV 

estabelecem, entre outras exigências a serem cumpridas em face do processo de 

revisão ética, o prazo de trinta dias para emissão do parecer final e a direção a 

ser adotada para a sua conclusão, em conformidade com os incisos I a IV do § 3º 

do art.13, e procedimentos especiais para pesquisa clínica de particular relevância 

para o atendimento a emergência de saúde pública (art. 14, caput), cujo parecer 

final deverá ser proferido no prazo de dez dias (art. 14, parágrafo único). 
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O Capítulo III trata da proteção do sujeito da pesquisa em suas duas 

seções – Das disposições gerais (Seção I – arts. 17 ao 20) e Da proteção dos 

sujeitos vulneráveis Seção II – arts. 21 ao 22). 

 

O caput do art. 17 prevê a participação do sujeito da pesquisa como 

voluntária e condicionada à sua autorização expressa, mediante a assinatura de 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Ao sujeito da pesquisa serão garantidos o anonimato, o sigilo as 

informações (art. 18, caput) e providas as condições para a sua privacidade (art. 18, 

parágrafo único), sendo-lhe vedadas a remuneração ou a concessão de qualquer 

tipo de vantagem por sua participação em ensaio clínico (art. 19, caput), não se 

configurando como remuneração ou vantagem o ressarcimento de despesas com 

transporte ou alimentação e outros tipos de ressarcimento, segundo o protocolo da 

pesquisa (art. 19, § 1º, incisos I e II). 

 

Ainda no Capítulo II, a Seção II – a proteção dos sujeitos 

vulneráveis – estabelece as condições para a participação de criança ou adolescente 

ou de pessoa adulta incapaz de expressar validamente a própria vontade, ainda que 

circunstancialmente, em pesquisa clínica (art. 21) e, também, de mulheres grávidas 

(art. 22). 

 

O Capítulo IV trata das responsabilidades do promotor – o 

indivíduo, a empresa, a instituição ou a organização responsável pela 

implementação, gerenciamento ou financiamento da pesquisa clínica (art. 23, 

incisos I a XII e §§ 1º e 2º) – e do investigador – a pessoa responsável pela 

condução da pesquisa clínica em uma instituição ou em um centro de estudo (art. 

24, incisos I a XI). 
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O Capítulo VI trata da continuidade do tratamento pós-ensaio clínico 

(arts. 28 e 29), cabendo ao Capítulo VII a disciplina da utilização e do 

armazenamento de dados e material biológico (arts. 30 a 34). 

 

Por derradeiro, o Capítulo IX – Das Disposições Finais – prevê que 

ao infrator da lei que decorrer do projeto em exame serão aplicadas as sanções 

previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à 

legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras 

providências (art. 41) e estabelece a sua vigência em 180 dias após a data de sua 

publicação (art. 42). 

 
   Posição da SBEM  

 

A SBEM apoia integralmente o texto e ao revisarmos o conteúdo do 

referido PL concluímos : 

Que o respeito pelas pessoas, princípio ético fundamental e 

consubstanciado no reconhecimento de sua autonomia e capacidade de fazer as 

próprias escolhas e tomar as próprias decisões, está garantido por meio da 

exigência de assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido para 

participar da pesquisa, inclusive para aqueles cuja autonomia está comprometida – 

crianças, adolescentes e adultos incapazes –, quando o consentimento deve ser dado 

pelo seu responsável legal. 

O princípio da beneficência, que se expressa pela necessidade de se 

evitar causar dano ao sujeito (não-maleficência) e por maximizar os benefícios, está 

também contemplado no texto da proposição. É esse princípio que impõe a 

responsabilização do pesquisador pelo bem-estar físico, mental e social do 

participante, no que estiver relacionado ao estudo. 

O projeto contém dispositivos que visam a proteger a saúde do 

sujeito da pesquisa, mediante a garantia de assistência médica, com pessoal 

qualificado, durante toda a execução do estudo; a garantia de acesso ao 
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medicamento experimental pós-estudo, quando ele se mostrar mais benéfico e 

indispensável para a continuidade do tratamento do sujeito após o término da 

pesquisa. Portanto, o acompanhamento médico, o acesso ao medicamento pós 

estudo, assim como a previsão de uso do placebo quando indicado pelo desenho do 

protocolo, estão contemplados em artigos específicos estando em acordo com as 

normas e as garantias previstas pelas leis internacionais. 
 

As demais questões essenciais para assegurar a condução das 

pesquisas clínicas à luz da ética também estão contempladas na proposição, a 

exemplo de: exigência da revisão ética por parte de comitês de ética em pesquisa, 

com independência e autonomia; liberdade para o participante se retirar a qualquer 

momento da pesquisa, segundo sua vontade; condução da pesquisa por equipe 

constituída de pessoas cientificamente qualificadas e de forma a evitar sofrimento e 

danos desnecessários; suspensão dos procedimentos quando se evidenciar 

possibilidade de dano, invalidez ou morte; obrigatoriedade de dar publicidade aos 

resultados; teste de novos métodos terapêuticos comparando-os com os melhores 

métodos existentes etc.  

 
   CONCLUSÃO 

 

Confirmamos em nossa análise, ser o Projeto de Lei 200 de 

2015 de grande relevância para a população e para o país na busca da 

integração e da harmonização regulatória, sem jamais pretender diminuir 

os elevados ideais a quem se dirige os esforços de nossa comunidade 

médica e científica da qual a SBEM se insere com esmero e dedicação , 

que é o de proteção e a melhora da saúde dos nossos pacientes, 

propiciando termos acesso aos conhecimentos e às melhores prática s, 

às pesquissa com novos medicamentos, vacinas, dispositivos e novas 

técnicas que sejam ao longo incorporadas no nosso Sistema Único de 

Saúde, o SUS, para o bem do Brasil.  

 
COMISSÃO DE PESQUISA CLÍNICA DA SBEM 
 
Dr Freddy G. Eliaschewitz 
Dr Luis Augusto T. Russo 


