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RESUMO

Não obstante o tema fosfoetanolamina sintética, mais conhecida como “a pílula do câncer,” esteja em debate midiático, surge ainda algumas 
inquietações a ser investigadas. Parte do pressuposto de que a saúde está ligada à vida, que por sua vez é um bem indisponível do ser humano 
como pessoa. Em função disso, permite-se inferir que a este bem maior seja direcionado todos os esforços devidos para a sua obtenção e 
manutenção. Disso decorre a problemática relacionada à pesquisa: quais os termos e prerrogativas do Executivo em legislar sobre a Fosfo, ante a 
relativização da ponderação técnica em política ou jurídica, inerente a sua regulamentação. Cumpre informar, que diante do clamor público de 
familiares e indivíduos acometidos pelo câncer solicitando fazer uso da droga, surge o paradoxo. Utilizar um fármaco sem ter passado pelas 
devidas fases para sua regulamentação e o direito de tentar drogas experimentais, muito embora, para os doentes em fase terminal seja a última 
chance de tentativa. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo central apresentar a Fosfo e os questionamentos que giram em 
torno da descoberta, produção e uso da droga. Diante da problemática, podemos levantar algumas hipóteses que provavelmente possam 
responder, ainda que provisoriamente as indagações do problema da pesquisa, quais sejam: a regulamentação da fosfoetalonamina pela ANVISA 
pode ser dispensada já que  a droga se confirmou ser atóxica para o organismo humano. As etapas da pesquisa podem ser suprimidas, haja vista 
que a medicação será utilizada em pacientes em fase terminal e não podem esperar muito tempo. Com a parlamentarização da saúde e a 
judicialização da “fosfo” o resultado das decisões judiciais pode ser relativizado, já que não se trata de ponderação técnica ou científica e sim 
política e jurídica. Importa também, trazer ao debate os procedimentos para regulamentação de uma droga ao mesmo tempo em que se discute 
o “direito de tentar” drogas experimentais correlacionando a autonomia da vontade e o respeito pela dignidade da pessoa, onde tais abordagens 
formulam os objetivos específicos da pesquisa. Referencia-se na discussão, a sansão da Lei nº 13.269/16 que disciplina sobre a produção, venda e 
uso da fosfoetanolamina. Muito embora, a droga não ter passado pelos devidos procedimentos e testes necessários para sua comercialização e 
uso, regulamentados pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA). Desse modo, a pesquisa ocorre de modo conceitual, teorético e descritivo de 
cada assunto delimitado dentro do espaço correlacionado ao tema. A pesquisa encontra-se em fase embrionária, para seu desenvolvimento, 
utiliza-se o enfoque metodológico de caráter exploratório e descritivo de cunho bibliográfico na pesquisa de obras doutrinárias, legislação 
pertinente, artigos e periódicos, dissertações e teses publicadas a partir de 2013, data em que se iniciou os debates na mídia, a fim de conceituar 
e ampliar o nível de conhecimento referente ao tema. Nessa perspectiva discorre a pesquisa, posto que se encontra em andamento, como 
resultado inicial tem-se que o direito à saúde e seu acesso é um tema deveras preocupante. Dessas acepções, percebe-se a real necessidade de se 
investir em pesquisas científicas, pois os casos de câncer aumentam anualmente numa proporção geométrica. No Brasil, o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) estima em 580 mil casos novos da doença em 2015. Ademais, entende-se ser de suma importância que ocorra a relativização das 
decisões judiciais, no que tange a facilitação de leis que disciplinem sobre a pesquisa, produção e uso de novos fármacos. Considera-se ainda, que 
deve haver a ponderação quanto aos princípios da autonomia da vontade e dignidade da pessoa humana. Assim, esse é o resultado parcial da 
pesquisa, entretanto, com a evolução dos estudos e mediante o julgamento final da ação de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal 
Federal a outras conclusões pode-se chegar.
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