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Regulação bioética da pesquisa com seres humanos na cooperação Sul-Sul

1. Apresentação

O presente relatório apresenta os três primeiros encontros do ano de 2011 do “Ciclo de
Debates sobre Bioética, Diplomacia e Saúde”, promovido pelo Núcleo de Estudos sobre
Bioética e Diplomacia em Saúde (NETHIS), em parceria com o Programa de PósGraduação em Bioética da Universidade de Brasília, com apoio da Direção Regional de
Brasília da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ Brasília) e da OPAS/OMS/Brasil.

A primeira reunião do Ciclo tratou do tema “Construindo pontes entre saúde pública e
relações internacionais” e contou com a participação, como palestrante, do Doutor
Henri Jouval Jr. e, como debatedor, do Doutor Eiiti Sato.

A segunda abordou o tema “DUBDH: responsabilidade dos Estados e cooperação
internacional”, tendo como palestrante a Doutora Aline Oliveira e como debatedor o
Doutor Swedenberger Barbosa.

Enfim, o terceiro encontro, com o tema “Regulação bioética da pesquisa com seres
humanos na cooperação sul-sul”, teve como palestrante o Doutor Claudio Lorenzo e,
como debatedora, a Doutora Marisa Palácios.

A seguir, são apresentados os conteúdos discutidos em cada um desses encontros, com a
perspectiva de captar os elementos estruturantes do escopo temático do NETHIS. Ao
final, a título de considerações finais, o resultado dos debates é interpretado na forma de
temas que podem ser objeto de trabalho por este Núcleo de Estudos, no sentido de que
esses temas possam ser problematizados e estudados, contribuindo, assim, para a
produção científica do NETHIS.
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Construindo pontes entre saúde pública e relações internacionais
Data: 24 de fevereiro de 2011
Local: Fiocruz Brasília
Palestrante: Henri Jouval Jr.1
Debatedor: Eiiti Sato2

Dr. Henri Jouval (Fiocruz) apresentou a relação entre os campos da saúde pública e das
relações internacionais, abordando notadamente o tema da cooperação internacional.
Sua abordagem, por isso, contribuiu para o debate proposto pelo NETHIS, de reunir
esses campos com o da bioética.

Inicialmente, o palestrante apresentou antecedentes históricos de episódios de proteção
das fronteiras, do controle do comércio e do instituto da quarentena, distinguindo três
fases mais próximas. No primeiro quartil do século XX, destacam-se a abertura dos
portos e a construção do Canal do Panamá. A partir da II Guerra Mundial, há vários
elementos, como a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD), a criação da OMS, a
Declaração de Helsinque sobre pesquisa com seres humanos, a Conferência da AlmaAta sobre atenção primária em saúde, a Conferência de Otawa sobre promoção da saúde
etc. Notadamente com relação à atenção primária em saúde, tema da Declaração de
Alma-Ata, o destaca-se a importância da cooperação internacional como instrumento
para a realização de objetivos internacionalmente pactuados – e igualmente com relação
à Carta da Otawa. Por fim, no período dos últimos vinte anos, o palestrante destacou a
erradicação da pólio nas Américas, a reforma dos Sistemas de Saúde, a elaboração do
novo Regulamento Sanitário Internacional, a Declaração de Doha sobre Saúde Pública
adotada no âmbito da Organização Mundial do Comércio, bem como as Conferências
da ONU realizadas desde os anos 1990, com destaque para a Declaração da UNESCO
sobre bioética, de 2005.

Esse percurso histórico demonstra que a saúde há muito tempo ocupa, de algum modo,
a agenda internacional. Mais recentemente, em face dos fenômenos da globalização e do
regionalismo, os temas sanitários têm se relacionado mais estreitamente com temas do
comércio internacional e dos direitos humanos.
1
2

Dr. Henri Jouval Jr. é pesquisador do CRIS/FIOCRUZ.
Dr. Eiiti Sato é professor de Relações Internacionais da UnB.
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Neste contexto, novos atores passam a contribuir para as questões sanitárias
internacionais. Além do Estado-Nação e das organizações internacionais (como a
OMS), também empresas, organizações públicas e privadas e grupos sociais assumem
papéis relevantes. Esses atores têm contribuído para o desenvolvimento da cooperação
internacional.

Sobre a cooperação internacional, Dr. Jouval Jr. distinguiu as relações Norte-Sul
daquelas Sul-Sul. A cooperação Norte-Sul caracteriza-se pela ação assistencial, pelo
fluxo unidimensional de recursos e pelo reforço de padrões hegemônicos.
Diferentemente, a cooperação Sul-Sul pretende desenvolver relações de associação e de
reciprocidade entre os sócios para benefícios mútuos. Ainda que as relações Sul-Sul
digam respeito a países em desenvolvimento, em verdade há a participação de países
com diferentes graus de desenvolvimento. O palestrante ressaltou que a cooperação SulSul não substitui a cooperação Norte-Sul, mas elas se complementam.

Ao tratar da atualidade da cooperação em saúde, Dr. Jouval Jr. chamou a atenção para
dois aspectos. Um deles é o grande número de financiadores de iniciativas sanitárias de
alcance internacional, especialmente fundos internacionais e organizações nãogovernamentais de atuação internacional. Outro aspecto diz respeito à importância da
saúde como um tema internacional, especialmente na sua relação com outros temas da
agenda das relações exteriores, como a segurança, o desenvolvimento, o comércio e o
regionalismo.

Juntamente com a expansão da relevância da saúde como tema internacional, percebe-se
a emergência do modelo de cooperação sul-sul e de cooperação triangular, as quais têm
abraçado o tema da saúde.

Dr. Jouval Jr. abordou, ainda, os propósitos de aproximar os campos da saúde e das
relações internacionais. Segundo ele, trata-se de construir alianças internacionais para
promover a incorporação de determinantes externos ao setor saúde – as metas de
desenvolvimento do milênio são exemplo disso. Juntamente com essa aproximação,
verificam-se novas demandas dos Ministérios da Saúde, como a participação em foros
internacionais, a harmonização legislativa na área da saúde, a certificação de programas
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nacionais etc. Igualmente, incrementam-se demandas específicas sobre saúde para os
Ministérios das Relações Exteriores, que dizem respeito a iniciativas de cooperação
internacional, à promoção de ajuda humanitária, ao apoio a iniciativas internacionais, à
participação em organismos internacionais etc. Ao analisar essas demandas, Dr. Jouval
Jr. conclui que está havendo um redirecionamento da cooperação técnica, no que
concerne ao desenvolvimento da agenda política em paralelo à agenda técnica, no que
se refere à função de “observatório” desempenhada pela cooperação técnica
(especialmente com relação às ações de informação, negociação e cooperação), bem
como no que diz respeito à importância do aprimoramento técnico nacional dos países
em desenvolvimento.

Então, Dr. Jouval Jr. apontou que a dimensão internacional da saúde não é nova, mas
sua relevância tem crescido. Um exemplo disso é a maior inserção dos Ministérios da
Saúde nas relações internacionais. Igualmente, a saúde tem adquirido transcendência
internacional em função das questões sanitárias enfrentadas pelo comércio internacional
e pela segurança internacional. No que concerne à cooperação internacional em saúde,
os Estados perceberam que há critérios geopolíticos (países com os quais é relevante
estabelecer laços de cooperação) e critérios temáticos (problemas que serão mais bem
resolvidos se houver cooperação) orientadores dessa cooperação.

Em suas conclusões, Dr. Jouval Jr. apresentou questões que estão lançadas diante da
realidade contemporânea da cooperação em saúde. Deve-se focar em ações multilaterais
ou bilaterais? Como compor as agendas internas com as prioridades internacionalmente
definidas? Como lidar com o desafio de promover a equidade, diante das desigualdades
que persistem mesmo em face do aumento da riqueza? Como enfrentar o desafio da
intersetorialidade das questões de saúde? Essas e outras provocações mostram que a
reflexão acadêmica e crítica da realidade deve antes apresentar perguntas do que ter a
pretensão de dar respostas.

Logo após a palestra, o debatedor, Doutor Eiiti Sato, professor de Relações
Internacionais da UnB, ressaltou os principais aspectos da apresentação de Doutor Henri
Jouval Jr. e relatou outros aspectos relevantes da relação entre os campos da saúde e das
relações internacionais. Por fim, a plateia debateu com os participantes da mesa.
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A palestra de Dr. Jouval Jr. foi importantíssima justamente porque não apenas
apresentou o tema, mas também avançou prospectivamente para propor questões
fundamentais para o futuro da cooperação Sul-Sul em saúde e para a relação entre os
campos da saúde pública e das relações internacionais. Neste sentido, a participação do
Dr. Jouval Jr. nas atividades do NETHIS contribui imensamente para o adensamento da
reflexão em torno da área de intersecção entre os campos da saúde pública e da
cooperação Sul-Sul – dois eixos estruturantes que, juntamente com o campo da bioética,
compõem o escopo científico do NETHIS.
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Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos: responsabilidade dos
Estados e cooperação internacional

Data: 31 de março de 2011
Local: Fiocruz Brasília
Palestrante: Aline Albuquerque S. de Oliveira3
Debatedor: Swedenberger Barbosa4

Aline Oliveira, com profundidade e abrangência, apresentou a Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), documento normativo não-coercitivo
que é um dos textos fundamentais para a constituição do amálgama temático do
NETHIS.

Inicialmente, abordou o processo de elaboração da DUBDH, detalhando a negociação
no âmbito da UNESCO, desde a Mesa Redonda de Ministros da Ciência sobre Bioética,
organizada pelo Diretor-Geral da UNESCO em outubro de 2001, até a aprovação pela
Assembleia Geral da UNESCO em outubro de 2005. A palestrante destacou a
participação do Comitê Internacional de Bioética e do Grupo de Trabalho constituído
para discutir o documento, especialmente o Relatório de Giovanni Berlinguer e
Leonardo de Castro.

Em seguida, apresentou o conteúdo geral da DUBDH, suas partes e os seus princípios.
Dra. Aline Oliveira destacou a natureza principiológica da DUBDH, composta por
princípios abertos que podem se ajustar a contextos sociais e culturais diversos. Essa
abertura principiológica da DUBDH denota a sua pretensão universalista. Segundo a
palestrante, há três tipos de princípios na Declaração: os princípios relativos à pessoa
humana, os princípios sociais e os princípios ambientais. Os primeiros compreendem a
dignidade da pessoa humana, a beneficência e não-maleficência, a autonomia, a
responsabilidade individual, o livre consentimento, o respeito à vulnerabilidade
humana, o respeito pela integridade pessoal, a privacidade, a confidencialidade. Os
3

Profª Dra. Aline de Albuquerque Oliveira, docente do Programa de Pós Graduação em Bioética da
Universidade de Brasília e advogada da União no Ministério da Saúde.
4
Dr. Swedenberger Barbosa, Secretário Executivo Adjunto da Presidência da República e Mestre em
Bioética.

7

princípios sociais, por sua vez, dizem respeito à igualdade, à justiça, à equidade, à nãodiscriminação e não-estigmatização, bem como o respeito pela diversidade cultural e
pelo pluralismo, assim como a solidariedade e a cooperação, a responsabilidade social e
a partilha dos benefícios científicos. Por fim, os princípios ambientais são concernentes
à proteção das futuras gerações e à proteção da biodiversidade do meio ambiente. Todos
esses princípios denotam a abrangência da DUBDH e sua pretensão de estabelecer
universalmente as bases éticas mais elementares em sua interface com os direitos
humanos.

Dra. Aline Oliveira também discutiu os modos de interconexão entre a Bioética e os
Direitos Humanos. Neste sentido, afirmou que os direitos humanos estabelecem
determinantes positivas e negativas para o desenvolvimento científico e tecnológico.
Justamente aqui está a interface com a bioética. Assim, reconhece-se para a bioética a
função de proteger os direitos humanos. Um exemplo dessa função protetora está na
existência de Comitês de Bioética, os quais se preocupam com o respeito aos direitos
humanos no âmbito científico, analisando projetos de pesquisa que envolvam seres
humanos. Dra. Aline Oliveira também refletiu sobre a deferência da bioética para com
os direitos humanos, no sentido de que a bioética não estabelece padrões de proteção
inferiores àqueles reconhecidos pelas normas de direitos humanos e, por consequência,
os direitos humanos estabelecem padrões de interpretação das normas bioéticas.
Dialeticamente, o campo da bioética não apenas contribui, mas também se beneficia da
interrelação com o campo dos direitos humanos, especialmente porque o
reconhecimento formal de direitos (em declarações e tratados internacionais) contribui
para a densificação dos princípios bioéticos. Neste sentido, a interface entre estes dois
campos produz uma ética conciliatória, à medida que se procura atender aos postulados
do pluralismo cultural com respeito aos direitos humanos – equilíbrio que por vezes é
um imenso desafio.

A discussão sobre a interconexão do campo da Bioética com o campo dos Direitos
Humanos contribui para o debate proposto pelo NETHIS, que é procurar o campo de
intersecção da bioética com as áreas da saúde pública e das relações internacionais. Esse
enfoque interdisciplinar é apresentado por meio das diferentes linguagens da bioética
encontradas na DUBDH, que repercutem nas dimensões normativa, teórica e
institucional da bioética. Em todas essas três dimensões há interface entre bioética e
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direitos humanos. A palestrante conclui que esta interface, embora clara nos
documentos normativos, ainda não é consenso no plano teórico. Portanto, essa relação
ainda não está consolidada.

Para aprofundar a análise do texto da DUBDH, Dra. Aline Oliveira destacou o princípio
da responsabilidade social e saúde, destrinchando o conteúdo do art. 14 da Declaração,
considerando seu contexto e sua relação com os determinantes sociais da saúde. Este
princípio implica o objetivo estatal de promover saúde, implica definir para o quê serve
o progresso da ciência e da tecnologia. Aqui, há uma pauta importante para ser
discutida, com relação ao acesso a medicamentos e a cuidados de saúde, ao acesso à
água e à nutrição, por exemplo. O princípio da responsabilidade social implica a
convergência da bioética com os determinantes sociais da saúde e com os Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Neste sentido, o direito humano à saúde confere
sentido ao princípio da responsabilidade social. Além disso, este princípio contribui
para a afirmação da saúde como um bem comum universal. A palestrante destacou que
o art. 14 foi incluído por pressão dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil.

O princípio da responsabilidade exige a ação conjunta dos países, de modo que o
princípio solidariedade e da cooperação internacional também foi enfrentado na análise
realizada pela palestrante. Neste particular, Dra. Aline Oliveira interpretou os artigos 13
e 24 da DUBDH. A abordagem da palestrante foi abrangente, referindo que a
cooperação internacional no campo da bioética não diz respeito apenas à relação entre
Estados, mas também abarca outros atores das relações internacionais, como as
organizações internacionais, as organizações não-governamentais etc. Uma pauta
importante da cooperação foi dada pelos ODM, sendo que, no que concerne à saúde,
destacam-se os objetivos número 4, 5 e 6 (redução da mortalidade infantil,
melhoramento da saúde das gestantes e combate à Aids, Malária e outras enfermidades).
O art. 24 da DUBDH trata especificamente da cooperação sanitária, sugerindo um dever
de cooperar. Há muitas maneiras de realizar este dispositivo, sendo que uma das mais
importantes formas de cooperação é a cooperação técnica, que tem a função de ser
instrumento para o desenvolvimento dos países.

Então, a palestrante abordou as interfaces entre bioética e cooperação internacional,
retomando a sua classificação das três dimensões da bioética. No que concerne à
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bioética teórica, Dra. Aline Oliveira refletiu sobre as diferentes relações objeto do
conhecimento bioético: primeiramente, as relações médico vs. paciente; depois, aquelas
indivíduos vs. Estado; finalmente, as relações Estado vs. Estado, que é uma nova
conformação da bioética (a qual está em intersecção com o campo das relações
internacionais). No que diz respeito à dimensão da bioética institucional, a palestrante
destacou as instâncias internacionais ocupadas com a bioética, como a UNESCO e a
OMS. Enfim, quanto à dimensão da bioética normativa, o exemplo contundente é a
própria DUBDH, a qual, embora não seja coercitiva, é uma baliza para a produção de
normas nacionais coercitivas.

Por fim, Dra. Aline Oliveira apresentou uma conclusão crítica sobre o tema, propondo
três reflexões. Primeiro, apontou que as iniquidades econômicas e as injustiças sociais
são os principais obstáculos para a saúde no mundo – o problema é a distribuição dos
benefícios da globalização (Amartia Sem). Depois, referiu o princípio da justiça
distributiva entre os povos, como um dever de assistência (John Rawls), no sentido de
aliviar o sofrimento dos pobres, extirpar assimetrias, assegurar que todos tenham as
mesmas condições. Enfim, refletiu sobre o papel do respeito aos direitos humanos como
critério nuclear de justiça básica universal (Pogge).

A palestrante concluiu fazendo referência à Carta das Nações Unidas, que prevê o
propósito de promover a cooperação internacional. Ao final, afirmou que os princípios
bioéticos podem ter seu espaço normativo preenchido pelo referencial dos direitos
humanos. Esta síntese pode ser explorada no desenvolvimento dos trabalhos do
NETHIS.

Enfim, sua apresentação contribuiu para o desenvolvimento da proposta científica do
NETHIS, porque mostrou importantes interfaces do campo da bioética com o tema da
cooperação internacional, concretizadas e formalizadas pela DUBDH, que é um
documento fundamental para os estudiosos do assunto.

O debatedor foi o Dr. Swedenberger Barbosa, da Secretaria da Presidência da
República. Dr. Barbosa perguntou pelo papel que a sociedade tem a desempenhar no
campo da bioética, para participar da definição de critérios bioéticos aplicados no país.
Dra. Aline Oliveira, concordando com o debatedor, afirmou que é necessário fortalecer
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o papel da sociedade civil no campo da bioética, o que sugere a interface deste campo
com o tema da democracia. Também durante os debates, a palestrante referiu que a
proteção dos direitos humanos é mais forte regionalmente, citando a atuação da Corte
Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos, inclusive com relação ao Brasil.
Além disso, debatedor e palestrante dialogaram sobre a importância de se construir um
documento bioético de natureza vinculante, possivelmente de âmbito regional, caso seja
impossível um consenso mais abrangente, de cunho universal. Ao final, o debate foi
aberto ao público que, entre várias contribuições refletiu sobre o princípio de respeito
aos direitos humanos e sobre o risco de torná-lo um princípio mais para ser cultuado do
que para ser realizado.
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Regulação Bioética de pesquisas com seres humanos na Cooperação Sul-Sul
Data: 28 de abril de 2011
Local: Fiocruz Brasília
Palestrante: Claudio Lorenzo5
Debatedora: Marisa Palácios6

Dr. Claudio Lorenzo iniciou sua palestra contextualizando o tema, afirmando que, antes
de falar em pesquisa clínica, é importante compreender a pesquisa básica, entendida
como aquela pesquisa científica que não tem a pretensão de ser aplicada, mas é a partir
dela que as pesquisas aplicadas são possíveis. Por exemplo, a pesquisa básica
desenvolve as moléculas que, mais tarde, serão utilizadas como princípio ativo nas
pesquisas clínicas (aplicadas). O professor Lorenzo apontou que o principal
patrocinador da pesquisa básica é o Estado, não a indústria. E, no Estado, os principais
realizadores desse tipo de investigação científica são as universidades.

O palestrante partiu do conceito definido pela ANVISA para a pesquisa clínica, a qual
não necessariamente será medicamentosa. Trata-se, por definição, de pesquisa
multicêntrica, randomizada (porque coloca ao acaso os indivíduos recrutados e
selecionados) e realizada pelo sistema “duplo cego” (pois nem quem administra a
medicação sabe o que está administrando, nem quem a toma sabe o que está ingerindo –
a intenção é extrair aspectos subjetivos da análise), com uso do placebo (simulacro de
medicamento).

Diferentemente do que ocorre com a pesquisa básica, os principais patrocinadores e
realizadores das pesquisas clínicas, segundo o palestrante, estão no campo da indústria
farmacêutica. Para ingressar neste assunto, o professor apresentou, sucintamente, as
fases da pesquisa clínica.

5

Professor do Departamento de Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Bioética da
Universidade de Brasília. Doutor em Ética Aplicada às Ciências Clínicas pela Universidade de
Sherbrooke.
6
Profª. Drª da Faculdade de Medicina da URFJ. Médica, presidente do Comitê de Ética em Pesquisa do
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, membro da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira
de Bioética – Regional Rio de Janeiro e membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
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Fases da pesquisa clínica:
Pré-clínica: síntese molecular (descoberta de moléculas que poderão vir
a ser medicamentos) e testes em animais.
Fase 1: testes realizados com voluntários sadios, pretendendo-se
compreender as propriedades da droga.
Fase 2: primeiros testes em indivíduos enfermos, para indicar a
bioequivalência de doses.
Fase 3: trata-se da fase que vai efetivamente definir a eficácia e
determinar vantagens terapêuticas. Aqui haverá a aprovação do
medicamento para o mercado e seu competente registro no órgão
regulatório estatal.
Fase 4: compreende o estudo realizado após o lançamento do
medicamento no mercado, com a observação de efeitos colaterais que
não

apareceram

nos

testes

das

fases

anteriores.

Trata-se

da

farmacovigilância. Também envolve estratégias comerciais, para
ampliação do uso do medicamento para outras indicações terapêuticas.

A partir desta apresentação, o palestrante passou à reflexão crítica sobre a regulação
bioética de pesquisas clínicas. Enfatizou que todo esse processo científico de pesquisas
básicas e aplicadas é produto do complexo econômico e industrial da saúde, que implica
estreita interrelação entre as universidades e o mercado.

Segundo seu entendimento, há pontos positivos e negativos dessa interrelação. Por um
lado, a produção industrial de medicamentos, em grande escala, tem um potencial de
distribuição mais ampla do que se apenas os Estados produzissem os fármacos. Neste
sentido, o fato de a produção estar na iniciativa privada favorece (ou pode favorecer)
que esses produtos cheguem a um maior número de países. Além disso, é possível, em
tese,

controlar

enfermidades

globalmente,

pois

os

medicamentos

circulam

mundialmente por meio do mercado. Não obstante esses elementos que, em potência,
são positivos, há aspectos obscuros desse mercado farmacêutico.

Neste sentido, o palestrante chamou a atenção para a importância de refletir sobre o
interesse da pesquisa atrelado ao interesse de mercado. Neste sentido, a pesquisa passa a
ocorrer em função dos interesses mercadológicos, o que implica uma divisão desigual
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dos benefícios da ciência farmacêutica. Aqui a bioética entra em cena, justamente
quando questões éticas surgem em função da dialética entre a saúde e o mercado.

De acordo com o palestrante, hoje se percebe uma relação entre a racionalidade
instrumental (racionalidade em direção a um “fim” determinado, que pode justificar os
mais variados “meios” disponíveis) do mercado (que procura pelo lucro) e a
racionalidade científica da pesquisa clínica (que traz consigo o ideal de exatidão que, na
tradição cartesiana, distancia aquele que pergunta da coisa a ser investigada). Na tensão
entre essas duas racionalidades é que surgem os problemas bioéticos.

Neste contexto, o palestrante enfatizou o poderio econômico das principais
multinacionais farmacêuticas. Apresentou dados mostrando que a partir dos anos 1980
aumentou muito o lucro das farmacêuticas, quando elas passaram a aproveitar para suas
pesquisas clínicas os esforços governamentais universitários dedicados à pesquisa
básica, cortando caminho para a obtenção de moléculas com princípios ativos que, após
o registro de suas patentes, puderam render lucros vultosos. Mostrou que, atualmente, as
patentes dos medicamentos mais utilizados pertencem a quinze empresas farmacêuticas,
apenas. Essas empresas apóiam periódicos científicos, universidades e organizações não
governamentais. Esses e outros dados econômicos do mercado farmacêutico foram
apresentados pelo palestrante, mostrando que a influência política dessas empresas não
pode ser negligenciada.

Para aprofundar a análise acerca da regulação bioética da pesquisa farmacêutica, neste
contexto crítico das relações de mercado, o palestrante relatou a estratégia empresarial
para proteção patentária das suas investigações científicas. Com efeito, segundo ele,
para assegurar a proteção do conhecimento desenvolvido, as indústrias farmacêuticas
patenteiam as moléculas imediatamente após a fase pré-clinica, quando já possuem o
possível princípio ativo, mas ainda não foi iniciada a fase de testes clínicos (pois a partir
desta fase seria muito mais difícil manter o sigilo sobre a investigação científica). Com
isso as empresas conseguem segurança jurídica, mas em troca perderão o tempo de
exploração da patente com exclusividade. Afinal, em contrapartida a esta segurança
jurídica que a patente prematura concede, há o problema de que o período de testes
clínicos (fases 1, 2 e 3 até o registro do medicamento) será simultâneo ao início da
vigência da patente. Deste modo, quanto mais demorar a fase clínica e suas
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“burocracias” (inclusive de aprovação em Comitês de Ética em Pesquisa), menos tempo
a indústria terá para aproveitar o direito de exclusividade que a patente lhe confere. Esta
explicação sugere o interesse em que sejam apressados os trâmites em órgãos
responsáveis pelo controle ético das pesquisas e, por consequência, mostra a
importância em que os critérios e métodos bioéticos sejam bem definidos e respeitados
em sua aplicação.

Outro problema bioético que foi referido pelo palestrante diz respeito ao uso de
populações de países em desenvolvimento para servirem como sujeitos de pesquisa na
fase clínica. Note-se que a internacionalização da pesquisa é um fenômeno da
atualidade, no entanto ela traz consigo problemas bioéticos, como o uso do placebo.
Segundo o palestrante, a grande indústria tem interesse em poder continuar a usar o
placebo, para que não precise comparar seu novo produto com o produto do
concorrente. Comparando com o placebo, a possibilidade de justificar a utilidade do
medicamento em teste é maior, sobretudo com uso prático de “retórica científica”.
Diferentemente, caso o produto em teste seja comparado com outro que já está no
mercado e que já apresenta resultados, é menos provável que o resultado do teste seja
favorável ao novo produto.

Ao concluir, o palestrante retomou a ideia de que a indústria farmacêutica tem
estratégias que vão do lobby à pressão, e atuam de acordo com a lógica de mercado.
Para regular as pesquisas farmacêuticas, o palestrante referiu a Declaração de
Helsinque, a qual, embora não possua autoridade legal, possui autoridade moral para
estabelecer parâmetros para a ética em pesquisa, uma vez que é documento do âmbito
profissional da prática da medicina.

Após a palestra, a debatedora, doutora Marisa Palácios, ressaltou os principais aspectos
da palestra e fez provocações sobre a Regulação Bioética de pesquisas com seres
humanos na cooperação sul-sul. Ao final, abriu-se o debate com a plateia, que pode
fazer suas considerações e questionamentos ao palestrante e à debatedora.

Enfim, a palestra do Dr. Claudio Lorenzo trouxe importante contribuição para a
construção da proposta teórica do NETHIS, uma vez que mostrou, de maneira crítica, a
relação entre o mercado e a ciência no tema do desenvolvimento de produtos
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farmacêuticos, no contexto da internacionalização da pesquisa clínica. Neste particular,
ao abordar dilemas bioéticos da pesquisa de empresas de países desenvolvidos com
pessoas (sujeitos de pesquisa) de países em desenvolvimento, o palestrante mostrou que
existe uma área de intersecção entre a saúde pública, as relações internacionais e a
bioética, que precisa ser estudada. São exemplos dessa intersecção o polêmico uso do
placebo, quando já existir droga no mercado que pode ser comparada com o novo
fármaco em desenvolvimento, e a pressa da indústria em percorrer as fases clínicas, em
função do registro da patente muitas vezes ocorrer logo após a fase pré-clínica. Estes
exemplos comprovam que o tema da bioética tem uma dimensão internacional que
precisa ser compreendida, notadamente no contexto das relações internacionais nas
quais estão imbricados os países em desenvolvimento.
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Considerações finais

O acervo dos três primeiros encontros do “Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia
e Saúde” demonstra a importância de se estudar a intersecção entre estes três campos –
bioética, saúde pública e relações internacionais. Com diferentes abordagens –
internacionalista, no caso do Dr. Henri Jouval Jr.; jurídica, na palestra da Dra. Aline
Oliveira; e bioeticista, na contribuição do Dr. Claudio Lorenzo – os três conferencistas
apontaram para objetivos convergentes.

De maneira geral, tem-se a confirmação da hipótese de trabalho do NETHIS, de que
existe a necessidade, extremamente atual, de compreender a relação que há entre
bioética e relações internacionais, por meio dos direitos humanos, no campo da saúde
pública. De maneira específica, podem ser elencados os seguintes temas, os quais
poderão ser aprofundados durante o desenvolvimento das atividades do NETHIS:

- contribuição do multilateralismo e do bilateralismo (diferenças e sinergias), bem como
do regionalismo (processos de integração regional como Mercoul e Unasul), para o
desenvolvimento da diplomacia no campo da saúde pública em temas relacionados à
bioética;

- relação/comparação entre as agendas interna e internacional sobre temas da bioética e
da saúde pública;

- a relação entre diplomacia e saúde: compreender de que modo a saúde entra na agenda
diplomática e de que forma a diplomacia está na agenda sanitária – diplomacia soft e
hard;

- os direitos humanos construídos internacionalmente (tratados, normas soft e
instituições internacionais de proteção e controle) e seu papel de preencher
normativamente o conteúdo dos princípios bioéticos;
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- o papel da sociedade civil no desenvolvimento do campo da bioética em saúde
pública, com a consciência de que se trata de um fenômeno internacional;

- a dialética entre valores e interesses no discurso internacional da bioética: saúde como
um fim (enfoque de direitos humanos) ou como um meio (enfoque realista das relações
internacionais);

- as regras e a prática da pesquisa clínica realizada com pessoas de países em
desenvolvimento, por empresas de países desenvolvidos, e as mesmas relações na
chamada cooperação Sul-Sul;

- as ações governamentais para estabelecer padrões bioéticos normativos.

Estes temas podem ser problematizados nas atividades científicas, notadamente nos
grupos de estudos, do NETHIS. Enfim, sugiro que esses temas sejam considerados para
o aprofundamento dos trabalhos do Núcleo, tendo em vista o fortalecimento do seu
escopo temático e de sua inserção acadêmica para contribuir para a compreensão do
fenômeno da internacionalização da discussão bioética no campo da saúde pública.
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