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Sessão temática do 11º ENIFarMed discute projeto
de lei e entraves éticos relacionados à pesquisa clínica
Moderada pelo doutor Charles Schmidt, sessão está prevista para ter início às 14h
do dia 4 de dezembro e trará ao debate sugestões de melhorias dos processos

Melhoria de processos é um tema que integra o programa de
debates do ENIFarMed há anos. Nesta 11ª edição retorna por
meio da sessão temática “Protocolos para estudos pré-clínicos e
pesquisa clínica – Compatibilidade com guias internacionais” que
analisará as principais pendências do sistema e discutirá o Projeto
de Lei nº 7082/17 que dispõe sobre a pesquisa clínica com seres
humanos e visa instituir um sistema nacional de ética para a
classe.
Dentre as melhorias que serão apontadas como necessárias para otimizar o fluxo
de pesquisa no país estão redução significativa dos prazos de análise; maior
transparência e clareza dos padrões a serem utilizados nas avaliações; e
implementação da acreditação de CEPs (Comitês de Ética em Pesquisa) para a
redução da dupla análise de estudos clínicos de risco leve a moderado. “É preciso
rever a demora nas aprovações de estudos clínicos e os papéis dos comitês e da
CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). O Brasil é um dos únicos
países que tem dupla aprovação ética, o que atrasa os projetos”, declara o
moderador da sessão temática, doutor Charles Schmidt, que é gerente médico do
Centro de Pesquisas Clínicas do ICHC (Instituto Central do Hospital das Clínicas).
A discussão estará embasada em uma pesquisa desenvolvida pelo Comitê
Regulatório da ABRACRO (Associação Brasileira de Organizações Representativas
de Pesquisa Clínica) sobre as melhorias efetivadas pelo sistema e no Projeto de
Lei nº 7082/17 que está, atualmente, na Câmara dos Deputados aguardando
parecer do relator na CCTCI (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática) e ainda gera discórdia. Enquanto defensores alegam que trata-se de
uma mudança necessária para incentivar a pesquisa, os críticos apontam falhas.
Eventos como o ENIFarMed são indispensáveis para que os principais assuntos do
segmento sejam levantados e debatidos. É justamente com esse intuito que a
sessão temática, que está marcada para às 14h do primeiro dia de programação,
reunirá stakeholders importantíssimos do setor, representantes dos órgãos
governamentais, das associações, da academia e da indústria.
Realizado na Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) entre
4 e 5 de dezembro de 2017, o 11º ENIFarMed se posiciona como o único fórum de
debate sobre inovação farmacêutica do país. Ao longo dos dois dias de evento,
ainda serão debatidos outros temas de interesse da classe como, por exemplo,
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políticas públicas para inovação e acesso; financiamento para subvenção
econômica de empresas inovadoras; e biotecnologia e biodiversidade.
As inscrições seguem abertas no site da IPD-Farma. Clique AQUI para se
inscrever e visualizar o programa completo.
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