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RESUMO

O presente estudo tem por escopo analisar a decisão liminar proferida pelo STF que suspendeu a Lei que liberava o uso da fosfoetanolamina 
sintética, conhecida como "pílula do câncer", sob a perspectiva do direito de tentar a cura, respaldado na Constituição Federal, nos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos e na Jurisprudência Estrangeira. Quanto à metodologia, a pesquisa tem natureza bibliográfica e 
jurisprudencial, com estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa teórica quanto ao tipo, de natureza qualitativa e, no tocante 
aos objetivos, descritiva e exploratória.  A substância fosfoetanolamina foi produzida pela primeira vez no Instituto de Química de São Carlos da 
USP pelo químico Gilberto Chierice, para descobrir uma substância que auxiliasse no tratamento do câncer. Durante anos, apesar da ausência de 
registro na ANVISA, a indigitada Universidade produziu e distribuiu gratuitamente a fosfoetanolamina, existindo relatos de diversos pacientes no 
sentido da melhora e até cura da enfermidade. No entanto, em junho de 2014, o Diretor do Instituto de Química dessa Universidade resolveu 
editar a Portaria IQSC 1.389/2014, vedando a produção e distribuição de substâncias sem as devidas licenças e registros, dentre elas, a 
fosfoetanolamina sintética. Nesse período, não obstante a norma proibitiva foram proferidas diversas decisões ao redor do País, obrigando o 
fornecimento da substância a pacientes terminais. Solucionando esse impasse, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.269/2016, com sanção em 
13 de abril de 2016, que permitiu a comercialização e uso da propalada substância. Inconformada, a Associação Médica Brasileira ajuizou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, sob o fundamento de que a fosfoetanolamina não tinha ação contra o câncer comprovada cientificamente e nem 
tinha sido testada em humanos.  Em julgamento, por maioria absoluta, o STF decidiu suspender a aludida Lei, por considerar haver potencial dano 
em liberar a substância sem a realização de estudos científicos e registro do medicamento pela ANVISA. No caso, agiu com desacerto a Corte 
maior, pois não caberia ao Estado estabelecer o que um cidadão pode ou não usar como medicamento. O direito, em questão, é o respeito à 
autonomia de vontade do próprio corpo, cuja proteção conferi ao indivíduo de determinar, de forma autônoma, o seu próprio destino. Trata-se 
ainda de garantir o direito humano à vida, bem maior consagrado pela Constituição Federal, corolário da dignidade da pessoa humana, como 
também o direito à saúde, protegido constitucionalmente. Revela-se, portanto, constitucional a legislação objurgada. Por outro lado, o pedido 
encontra-se também em consonância com o direito fundamental internacionalmente consagrado: right to try, também chamado de derecho a 
que sea intentado, ou, em português, direito de o paciente tentar a cura. Nesse ponto, cabe destacar decisão proferida pelo Tribunal 
Constitucional Colombiano em 2015, que reconheceu, em um caso concreto, que existia um direito fundamental a que fossem tentados 
tratamentos experimentais, ainda não aprovados pelos órgãos reguladores, por se tratar de um direito inerente à dignidade humana. De mais a 
mais, a Lei 13.269/2016 encontra-se guarida ainda em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a saber, como a Convenção Americana 
de Direitos Humanos, que prevê o direito à saúde como um direito humano e fundamental, de observância obrigatória pelos signatários. Assim, 
conclui-se que a suspensão realizada no julgamento, além de violar o direito à vida, à saúde, nega o direito fundamental de o paciente tentar a 
cura, consagrado, tanto nos Tratados de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, como na jurisprudência estrangeira. Espera-se que o trabalho 
fomente outras pesquisas e reflexões, o que certamente fará com que se avance das conquistas no plano meramente formal para a garantia de 
plenitude do respeito à dignidade humana em todas as suas dimensões.
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