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tocante à sobreposição de diferentes esfe-
ras reguladoras. Inicialmente, este artigo 
discutirá os principais desenvolvimentos 
relacionados ao registro de ensaios clíni-
cos farmacêuticos e ao compartilhamento 
dos dados enviados às agências regula-
doras de medicamentos nas Américas. 
Em seguida, apresentará os casos de três 
países, mostrando como implementaram 
medidas essenciais para a transparência 
e quais desafios persistem. Finalmente, 
o artigo sugerirá como a revisão ética de

pesquisas, processo presente em todas as 
jurisdições, pode ser usada para melho-
rar a transparência de dados.

Os três países selecionados, que 
representam os quatro principais gru-
pos linguísticos das Américas, contam 
com fortes indústrias farmacêuticas em 
diferentes estágios de desenvolvimento: 
mercado maduro (Canadá), mercado 
emergente (Brasil) e mercado emer-
gente de segundo nível (Argentina). A 
maioria dos países latino-americanos se 

Opinião e análise

Transparência nos ensaios clínicos nas Américas: é 
preciso coordenar as esferas reguladoras*

Trudo Lemmens1 e Carlos Herrera Vacaflor2

Várias iniciativas contribuíram para a transparência dos dados de saúde nas Américas. Porém, 
Trudo Lemmens e Carlos Herrera Vacaflor argumentam que são necessários mais esforços 
coordenados para garantir a confiabilidade da pesquisa em saúde.

* Tradução oficial para o português realizada pela
Organização Pan-Americana da Saúde. Em caso
de discrepância, prevalecerá a versão original em
inglês.

1 Faculdade de Direito e Escola de Saúde Pública 
Dalla Lana, Universidade de Toronto, Canadá

2 Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, 
Canadá

N
a sua Política de Pes-
quisa para a Saúde de 
2009, a Organização Pan- 
Americana da Saúde/
Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS) reiterou o papel 
fundamental da transparência para 
como fator garantidor de confiabilidade 
das pesquisas em saúde.1 Na esteira de 
várias ocorrências altamente controver-
sas, tem-se promovido cada vez mais a 
transparência, especialmente no contexto 
de pesquisas farmacêuticas patrocinadas 
pela indústria com o objetivo de produzir 
dados para a aprovação de medicamen-
tos pelas autoridades reguladoras.2 Em 
resposta a essas controvérsias, vários inte-
ressados diretos preconizaram o registro 
de ensaios clínicos e o acesso aos dados 
submetidos às agências reguladoras de 
medicamentos como ferramentas essen-
ciais de transparência, visando melhorar 
a tomada de decisões informadas por clí-
nicos, pelas autoridades e pela sociedade.2

Apesar do amplo apoio à transparên-
cia, sua implementação enfrenta desafios 
significativos. A transparência dos dados 
farmacêuticos tem sido dificultada pela 
qualificação de tais dados como infor-
mações sigilosas e por inconsistências no 

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite o uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o  
trabalho original seja devidamente citado. Não são permitidas modificações ou uso comercial dos artigos. Em qualquer reprodução do artigo, não deve haver nenhuma sugestão de que a OPAS ou o artigo avaliem qualquer 
organização ou produtos específicos. Não é permitido o uso do logotipo da OPAS. Este aviso deve ser preservado juntamente com o URL original do artigo.

MENSAGENS-CHAVE

• As agências reguladoras de saúde nacionais envolvidas na governança de pes-
quisas relacionadas à saúde devem harmonizar e simplificar tanto a governança
dos comitês de ética em pesquisa quanto seus requisitos de transparência, em
diferentes regimes de regulação.

• As agências reguladoras de medicamentos dos Estados membros da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde devem seguir a abordagem adotada pela Agência
Europeia de Medicamentos com relação aos dados clínicos usados para a tomada 
de decisões regulatórias – ou seja, que os dados não constituam segredo comercial 
e que o ônus recaia sobre os laboratórios farmacêuticos se quiserem argumentar
que certos dados específicos devem ser mantidos em sigilo.

• Os comitês de ética em pesquisa podem atuar como coordenadores para pro-
mover a adoção de padrões de transparência, na medida em que a estrutura
de governança destes comitês reflita seu caráter como entidades de utilidade
pública.

http://www.paho.org/journal
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.304
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encontra na última categoria. A Argen-
tina e o Brasil representam países com 
um número cada vez maior de ensaios 
clínicos.3 As agências reguladoras de 
medicamentos dos três países são reco-
nhecidas como autoridades regionais de 
referência (Quadro 1). Considerando-se 
a diversidade da região em termos de 
desenvolvimento industrial e análise 
pelas autoridades reguladoras, esses 
estudos de caso não visam ser exausti-
vos nem totalmente representativos. Em 
vez disso, esclarecem várias iniciativas, 
resultados e desafios.

AVANÇOS NA TRANSPARÊNCIA 
EM ENSAIOS CLÍNICOS NAS 
AMÉRICAS

Na última década, a OMS, a OPAS, 
governos nacionais, agências finan-
ciadoras, revistas científicas e alguns 
laboratórios farmacêuticos patrocinado-
res nas Américas tomaram medidas para 
promover a transparência.2 O registro 
de ensaios clínicos, a primeira iniciativa 
deste tipo a obter amplo apoio, é agora 
obrigatório em muitos países, apesar 
de lacunas óbvias (Quadro 2).2 A OMS 

reconhece os registros do Brasil, Cuba e 
Peru como registros primários na região 
da OPAS para sua Plataforma Internacio-
nal para Registros de Ensaios Clínicos.5 
Ao mesmo tempo, ocorreu um aumento 
significativo no registro de ensaios nas 
Américas.3,6

Em relação ao compartilhamento de 
dados farmacêuticos, até agora, nenhuma 
autoridade reguladora nacional das 
Américas seguiu o exemplo da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), que 
primeiro facilitou o acesso a tais dados 
em 2010 e, em 2014, implementou uma 

Quadro 1: Autoridades reguladoras nacionais (ARNs) nas Américas

ARNs reconhecidas pela OPAS como referências regionais em medicamentos e produtos biológicos
• Argentina: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
• Brasil: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
• Canadá: Health Canada (HC)
• Chile: Instituto de Salud Pública (ISP)
• Colômbia: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
• Cuba: Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED)
• Estados Unidos: Food and Drug Administration (FDA)
• México: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

ARNs classificadas como avaliadas ou pré-avaliadas pela OPAS
• Argentina: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
• Bahamas: Bahamas National Drug Agency (BNDA)
• Barbados: Barbados Drug Service (BDS)
• Bolívia: Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (antiga Unidad de Medicamentos y Tecnologías en Salud)
• Brasil: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Ministério da Saúde
• Canadá: Health Canada (HC)
• Chile: Instituto de Salud Pública (ISP)
• Costa Rica: Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), CEPs universitários, Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS)
• Cuba: Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED)
• Equador: Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) (antigo Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical)
• El Salvador: Dirección Nacional de Medicamentos
• Estados Unidos: Food and Drug Administration (FDA)
• Guatemala: Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines
• Guiana: Food and Drug Department (FDD)
• Haiti: Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médicine Traditionnelle (DNM/MT)
• Honduras: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) (antiga Dirección General de Regulación Sanitaria)
• Jamaica: Standards and Regulation Division (DSR)
• México: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
• Panamá: Dirección Nacional de Farmacia y Drogas
• Paraguai: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
• Peru: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
• República Dominicana: Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
• Suriname: Autoridade reguladora nacional
• Trinidad e Tobago: Agência reguladora nacional
• Venezuela: Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (IHRR)

Obs.: Todas as agências acima operam como parte dos respectivos ministérios da saúde nacionais. No Caribe anglófono, a Agência de Saúde Pública 
do Caribe (CARPHA), subordinada à OPAS, participa da definição de normas uniformes. Há também a Rede Pan-Americana de Harmonização da 
Regulamentação Farmacêutica (PANDRH ou PAHRF) da OPAS.
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política que adota como princípio que 
todos os dados de ensaios clínicos de 
fase 1, 2 e 3 utilizados para aprovação 
regulamentar de medicamentos devem 
ser disponibilizados ao público.7 A polí-
tica de 2014 parte da premissa de que os 
dados clínicos não são segredos comer-
ciais, transferindo para as empresas 
o ônus de mostrar por que o sigilo de 
dados específicos seria necessário. Nas 
Américas, nem mesmo os Estados Uni-
dos – cujo Food and Drug Administration 
Amendments Act (FDAAA) de 2007 inclui 
obrigações de divulgação – exigem o 
registro de todos os ensaios clínicos, nem 
publicam prospectivamente todos os 
dados de tais ensaios.8 As leis nacionais 
de acesso à informação de vários paí-
ses fornecem algum nível de acesso aos 
dados mantidos pelos governos; porém, 
nesses regimes, as autoridades regu-
ladoras de medicamentos têm amplos 
poderes discricionários sobre as solicita-
ções de acesso a dados.

BRASIL

Desde 2010, o Brasil vem imple-
mentando políticas relativamente 
bem-sucedidas de transparência e acesso 
a dados. O Registro Brasileiro de Ensaios 
Clínicos (ReBEC) tem como objetivo dis-
ponibilizar informações sobre todos os 
ensaios disponíveis, em inglês, portu-
guês e espanhol.9 O cadastro no ReBEC é 
obrigatório para todos os ensaios clínicos 
que envolvam medicamentos ainda não 
oficialmente aprovados e envolvam pes-
quisadores ou participantes brasileiros. 
A comprovação de cadastro na Plata-
forma Internacional para Registros de 
Ensaios Clínicos da OMS (ICTRP) ou em 
outro registro reconhecido pelo ICMJE 
é obrigatória para obter a anuência da 
autoridade reguladora nacional.10 De 
2010 a 2015, 3112 protocolos foram regis-
trados no ReBEC,11 com um aumento no 
cadastro tanto de ensaios financiados 
pelo Estado como daqueles patrocinados 
pela indústria farmacêutica.12 Em 2016 e 
2017, o número de ensaios registrados foi 
1.162 e 1.279, respectivamente. O ReBEC 
dá acesso a resumos dos ensaios clínicos, 
de acordo com o Conjunto de Dados de 
Registro de Ensaios da OMS. Os relató-
rios dos ensaios clínicos são submetidos à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), mas só podem ser acessados 
mediante solicitação.

A ANVISA coordena o acesso aos 
dados conforme a Lei de Acesso à Infor-
mação. Qualquer pessoa pode solicitar 
dados de pesquisa para utilização, reuti-
lização ou redistribuição, desde que cite a 
autoria e a origem dos dados. A ANVISA 
criou um repositório de dados aberto, 
denominado Plano de Dados Abertos, 
que atende aos padrões de qualidade das 
normas vigentes. O acesso a dados pode 
ser restrito para proteger direitos fun-
damentais ou o interesse da sociedade e 
do Estado.13 Uma resolução do Conselho 
Nacional de Saúde exige que os pes-
quisadores envolvidos em ensaios que 
tenham recebido financiamento público 
ou privado publiquem seus resultados. 
A interrupção de qualquer pesquisa e a 
não publicação dos resultados devem 
ser explicadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) e à agência nacional de 
CEPs, a Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP).14

Os avanços na promoção da trans-
parência aparentam estar ameaçados 
pelas restrições orçamentárias e escas-
sez de pessoal da ReBEC.15 Na esfera 

regulatória, o compartilhamento de 
dados pode também ser afetado por acor-
dos de sigilo entre a ANVISA e outras 
agências reguladoras.

ARGENTINA

A Argentina elaborou políticas para 
registro obrigatório de ensaios clínicos 
e acesso a dados de pesquisa. Porém, 
tais iniciativas foram implementadas de 
maneira limitada, em parte impedidas 
por questões de jurisdição.

A Argentina promulgou o Regime 
de Boas Práticas Clínicas em Pesquisa 
Farmacológica (Disposição 6677/10-
ANMAT), aplicável a pesquisas que 
visam obter dados para aprovação 
regulatória e registro de produtos. As 
jurisdições locais também podem impor 
requisitos adicionais. As diretrizes da 
ANMAT mencionam a Declaração de 
Helsinque (1964 e versões atuais) e o Con-
selho de Organizações Internacionais de 
Ciências Médicas (CIOMS, versão 2002) 
como referências para sua aplicação, 
incorporando a Declaração de Helsinque 
e a versão do CIOMS 2002 como parte das 
Boas Práticas Clínicas (GCP). Conside-
rando que tanto os patrocinadores quanto 
os pesquisadores devem respeitar essas 
diretrizes internacionais, a referência a 
diferentes diretrizes e diferentes versões 
em regimes de governança sobrepostos 
– não exclusivos da Argentina – pode 
levar a problemas de compatibilidade 
e uniformidade. As obrigações éticas 
mais detalhadas e atuais em relação à 
transparência de pesquisa em saúde pre-
conizadas na versão de 2016 do CIOMS 
ainda não fazem parte das Boas Práticas 
Clínicas na Argentina.

A Argentina criou o Registro Nacio-
nal de Pesquisa em Saúde (RENIS) para 
aumentar o registro de ensaios clíni-
cos e outras pesquisas em saúde.16 Toda 
pesquisa financiada pelo Ministério da 
Saúde ou sujeita aos regulamentos da 
Administração Nacional de Medica-
mentos, Alimentos e Tecnologia Médica 
(ANMAT) deve ser registrada para 
receber autorização. A implementação 
de requisitos de registro para outros 
ensaios clínicos realizados nas províncias 
depende das autoridades de saúde locais. 
O RENIS também contém informações 
sobre conselhos de ética em pesquisa, 
patrocinadores, pesquisadores e orga-
nizações representativas de pesquisa 
clínica. Em 2016 e 2017, haviam 145 e 
180 projetos de pesquisa cadastrados no 

Quadro 2: Status dos Estados 
Membros da OPAS

Estados com obrigatoriedade e requi-
sitos formais de registro de ensaios 
clínicos*
• Brasil
• Colômbia
• El Salvador
• Estados Unidos
• Guatemala
• Panamá
• Peru
• Uruguai

Estados com registros nacionais†
• Argentina
• Brasil
• Cuba
• Estados Unidos
• México
• Peru

* Compilado com base na pesquisa da OMS 
sobre perfis farmacêuticos nacionais nas 
Américas; informações de cada país envia-
das com suas políticas atuais verificada nos 
sites das agências reguladoras nacionais.4 
O site contém apenas países que incluem a 
obrigatoriedade de registro em sua estrutura 
regulatória de medicamentos. Alguns países 
(como o Canadá) têm requisitos de regis-
tro apenas parciais, por meio de diretrizes 
de agências de financiamento que também 
fazem parte das Boas Práticas Clínicas.

† Os registros da Argentina, México e EUA 
não são reconhecidos como registros primá-
rios pela OMS.3
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RENIS,17 respectivamente, enquanto 191 
e 125 ensaios clínicos haviam sido cadas-
trados no banco de dados da ANMAT 
para estudos de farmacologia clínica18 no 
mesmo período. As diretrizes da ANMAT 
contêm regras sobre sigilo do paciente e 
divulgação de dados (como relatórios de 
ensaios clínicos) para a ANMAT, mas não 
para o público.

Diferentes estatutos afetam o acesso a 
dados de pesquisa. As leis que regem o 
acesso à informação exigem que agências 
governamentais, estaduais e descentrali-
zadas forneçam acesso a quaisquer dados 
sob seu controle.19 A Lei do “Habeas 
Data” também regula o acesso a dados.20 
Existem outras obrigações de privaci-
dade em relação aos dados pessoais. 
Porém, se os dados são anonimizados, o 
acesso não pode ser restrito se esse acesso 
é para fins científicos ou de interesse 
público. Dados anonimizados também 
podem ser compartilhados e transferi-
dos internacionalmente sem necessidade 
consentimento.21 A lei caracteriza os 
dados de segurança e eficácia submeti-
dos à ANMAT como segredos comerciais 
ou dados comerciais.22 Isso pode criar 
desafios para a implementação do 
compartilhamento de dados com pesqui-
sadores independentes e com o público.

A Argentina é um dos países com o 
maior índice de registro de ensaios clíni-
cos por população,3 o que torna o RENIS 
um esforço valioso. Embora o registro 
exiba dados resumidos dos ensaios clí-
nicos, o RENIS não cumpre o padrão de 
dados da OMS, nem fornece acesso a 
dados em idiomas da OPAS (inglês, por-
tuguês e francês) que não o espanhol.23 
Isso pode impedir a visibilidade da 
pesquisa local para atrair ensaios inter-
nacionais.9 Além disso, o acesso a dados 
de pesquisa é regulamentado por múlti-
plas estruturas legais. Isso cria confusão 
em relação ao direito dos pesquisadores 
e das organizações da sociedade civil de 
acessar dados.

CANADÁ

O Canadá não possui um registro de 
ensaios próprio e abrangente. O Banco de 
Dados de Ensaios Clínicos (Clinical Trials 
Database) da Health Canada fornece algu-
mas informações sobre ensaios clínicos, 
mas tem como objetivo principal estimu-
lar o recrutamento para pesquisas.24 O 
registro de ensaios e a divulgação pública 
de resultados são obrigatórios em insti-
tuições financiadas pelo governo federal 

por meio das normas de ética em pes-
quisa das agências federais, da Tri Council 
Policy Statement (TCPS2)25 e conforme os 
requisitos específicos de cada agência de 
financiamento.26 Porém, a agência regu-
ladora federal de medicamentos (Health 
Products and Food Branch, Health 
Canada) não exige explicitamente o regis-
tro de ensaios clínicos de medicamentos 
e dispositivos médicos. As Diretrizes de 
Boas Práticas Clínicas da Health Canada27 
referem-se aos princípios da Declaração 
de Helsinque como parte da história das 
boas práticas clínicas, e o CEP do próprio 
Health Canada segue a declaração TCPS2. 
Tanto a Declaração de Helsinque quanto a 
TCPS2 exigem registro de ensaios clínicos 
e divulgação de resultados. Tais refe-
rências indiretas não são juridicamente 
vinculantes, embora talvez ainda possam 
ser consideradas como parte das boas 
práticas clínicas. Os relatórios oficiais há 
muito ressaltam a necessidade de melho-
rar a transparência do cadastro regulatório 
de ensaios clínicos.28 Os ensaios tendem a 
ser registrados no cadastro da FDA nos 
EUA, e o registro prévio também é exi-
gido pela maioria das revistas médicas 
canadenses, se não por todas.

A legislação de acesso à informação 
pode ser usada para solicitar acesso a 
dados, mas a Health Canada já insistiu 
que os solicitantes demonstrem como 
sua necessidade de acesso à informação 
supera o potencial prejuízo comercial à 
empresa que detém os dados, o que difi-
culta a transparência. Uma emenda de 
2014 à Lei de Alimentos e Medicamentos 
criou uma base legal para a divulgação de 
dados de ensaios clínicos sem o consenti-
mento do patrocinador após a aprovação 
do medicamento, que poderiam ser usa-
dos para implementar regulamentações 
adicionais sobre o registro de ensaios.29  
No entanto, a lei refere-se aos dados de 
ensaios clínicos como segredos comerciais –  
aparentemente minando o conceito dos 
dados enquanto bem público. A Health 
Canada atualmente também exige assi-
natura de um termo de confidencialidade 
antes de fornecer acesso aos dados, o que 
atrasa o acesso e posterior compartilha-
mento de dados.30 Porém, um anteprojeto 
de regulamento31 revela uma possível 
mudança na abordagem regulatória à 
transparência de dados. Aparentemente 
inspirado pela abordagem da EMA, o 
anteprojeto afirma que “resumos clínicos, 
relatórios e dados de apoio de ensaios 
clínicos” apresentados durante processo 
de avaliação de medicamentos não mais 

serão considerados segredos comerciais 
após uma decisão regulamentar final. 
Isso transferiria para os laboratórios far-
macêuticos o ônus de demonstrar por que 
a agência reguladora deve manter dados 
específicos em sigilo. O regulamento não 
se manifesta a respeito da exigência de 
que os pesquisadores assinem um termo 
de confidencialidade, uma prática que 
pode continuar a dificultar o acesso e o 
compartilhamento de dados. O antepro-
jeto também não aborda a questão do 
registro de ensaios, o que exigiria outro 
novo regulamento.

DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO 
E ESTRATÉGIAS REGIONAIS

Um desafio fundamental a qualquer 
estratégia coerente de transparência de 
dados, particularmente no que diz res-
peito ao acesso a dados de ensaios clínicos 
sobre produtos farmacêuticos, é o fato de 
que regimes regulatórios distintos, mas 
sobrepostos, determinam se, e em qual 
medida, o compartilhamento de dados 
pode ocorrer. A maioria dos países possui 
diretrizes de ética específicas para pes-
quisas financiadas com recursos públicos. 
Inspiradas por diretrizes internacionais, 
como a Declaração de Helsinque32 e o 
CIOMS, citados com frequência,33 as dire-
trizes cada vez incluem mais obrigações 
de transparência, como registro e divul-
gação resumida de resultados.

Em países como o Canadá, os ensaios 
clínicos farmacêuticos financiados pela 
iniciativa privada porém realizados em 
instituições financiadas pelo governo 
federal devem obedecer a essas diretrizes. 
Os regulamentos sobre alimentos e medi-
camentos, inclusive os requisitos de boas 
práticas clínicas, geralmente se referem 
a diretrizes internacionais de ética.32 No 
entanto, os patrocinadores da indústria 
insistem – e os regimes regulatórios geral-
mente aceitam – que os dados de ensaios 
clínicos sejam segredos comerciais. Isso 
cria barreiras ao compartilhamento de 
dados, embora os regimes de acesso à 
informação geralmente permitam que os 
pesquisadores solicitem acesso a dados 
regulatórios após a aprovação do pro-
duto. Porém, nestes casos, as agências 
reguladoras tendem a exercer seu poder 
discricionário e frequentemente sofrem 
pressão para respeitar a insistência do 
setor em manter tais dados sob sigilo.

Os CEPs podem insistir no acesso aos 
dados como um requisito de ética essen-
cial e garantir que os compromissos de 
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transparência sejam adicionados aos ter-
mos de consentimento livre e informado 
apresentados aos sujeitos de pesquisa. 
Garantir a obtenção de consentimento 
individual para o compartilhamento de 
dados também pode ajudar a resolver 
possíveis preocupações sobre a privaci-
dade das informações pessoais de saúde 
contidas nos dados de ensaios clínicos. 
Em todos os países, os ensaios clínicos de 
produtos farmacêuticos precisam receber 
parecer favorável do CEP correspondente 
antes de recrutar seres humanos. É ampla-
mente reconhecido, inclusive nas normas 
internacionais de boas práticas clínicas, 
que os CEPs tem a obrigação fundamen-
tal de proteger os direitos, a segurança e 
o bem-estar dos sujeitos de pesquisa. Se – 
como reconhecem as diretrizes nacionais 
e internacionais de ética – a transparência 
é um componente essencial da pesquisa 
ética, os CEPs devem exigir que os pes-
quisadores e patrocinadores estabeleçam 
compromissos específicos de transpa-
rência como condição para a aprovação 
ética. Além disso, considerando o reco-
nhecimento cada vez maior do papel dos 
CEPs após a aprovação do protocolo de 
pesquisa, não resta dúvida de que esses 
Conselhos devem verificar ativamente e, 
na medida do possível, exigir a aplicação 
das normas de transparência.34

Reconhecemos o quanto é difícil con-
seguir isso. Mesmo na Europa, onde a 
transparência enfrenta menos barreiras 
regulatórias, os CEPs carecem de pro-
cedimentos adequados para verificar a 
publicação dos resultados ou minimizar 
a publicação seletiva.35 Nas Américas, as 
regras de diferentes países sobre transpa-
rência em pesquisa também se refletem 
em diferentes regimes de governança 
para os CEPs. Alguns países têm uma 
estrutura administrativa coerente e cen-
tralizada, com regras uniformes para 
todos os CEPs, que podem facilitar o 
cumprimento das normas de transpa-
rência. Por exemplo, no Brasil, todos os 
CEPs institucionais são responsáveis 
por analisar os ensaios realizados em 
sua instituição. No entanto, a CONEP 
revisa os pareceres dos CEPs e pode 
solicitar mudanças. A CONEP também 
autoriza, cadastra e monitora os CEPs 
institucionais. Embora a estrutura bra-
sileira favoreça a prestação de contas 
pública e análise coerente dos CEPs,  a 
CONEP sofre com subfinanciamento.9

Em outras jurisdições, os CEPs respon-
sáveis por ensaios clínicos patrocinados 
pela indústria seguem uma estrutura 

mais orientada para o mercado. Em países 
como o Canadá (em algumas provín-
cias importantes), os EUA e a Argentina 
(exceto na Província e Cidade de Buenos 
Aires),36 a maioria dos estudos patroci-
nados pela indústria são analisados por 
CEPs particulares. Esses comitês têm um 
relacionamento direto de cliente e pres-
tador de serviços com os patrocinadores 
do setor, e competem pela clientela.37 
São partes interessadas na indústria de 
produção de conhecimento que apoia os 
setores de dispositivos médicos e farma-
cêuticos e opera sob as mesmas normas 
do mercado – inclusive as normas de 
sigilo comercial.38 A governança dos CEPs 
alinhadas com o mercado nas pesquisas 
patrocinadas pela indústria parece inade-
quada para promover e fazer cumprir o 
registro de ensaios e o compartilhamento 
de dados. Questões de jurisdição podem 
criar barreiras adicionais às tentativas de 
promover uma estrutura de CEPs publi-
camente responsável. Isso ocorre, por 
exemplo, na Argentina e no Canadá. Em 
cada província da Argentina, os CEPs ins-
titucionais e comerciais são coordenados 
por CEPs centrais. A Resolução 1002/2016 
criou o Comitê Consultivo Nacional de 
Ética em Pesquisa, que colabora com os 
CEPs provinciais e promove coordena-
ção. Suas atribuições incluem o registro 
de CEPs que operam em instituições fede-
rais ou agências descentralizadas do 
Ministério da Saúde; embora ainda não 
tenha jurisdição sobre os CEPs privados. 
Um estudo de caso argentino recente 
sobre ensaios patrocinados pela indústria 
documenta o fracasso do governo e de 
um CEP privado em impor regras básicas 
de transparência.39 No Canadá, também 
não há regulamentação ou monitora-
mento em nível federal dos CEPs.40 As 
províncias mais populosas e que têm a 
maior atividade de ensaios clínicos de 
produtos farmacêuticos, Ontário e Que-
bec, dependem em grande parte de CEPs 
comerciais privados para análise ética 
de tais ensaios. Apenas uma província, 
Terra Nova e Labrador, promulgou leis 
que explicitamente dão a uma autoridade 
central de ética em pesquisa a incum-
bência de organizar a análise de todas as 
pesquisas realizadas na província por um 
CEP central.41

CONCLUSÃO

Os países das Américas deram pas-
sos importantes rumo à implementação 
de normas de transparência. Alguns 

conseguiram progressos significativos na 
implementação do registro obrigatório 
de ensaios clínicos e um certo nível de 
transparência. No entanto, alguns países 
líderes ainda não conseguiram sequer 
implementar o registro obrigatório em 
um cadastro acessível ao público. Embora 
iniciativas de compartilhamento de dados 
tenham sido realizadas em vários países, 
a transparência dos dados de ensaios clí-
nicos de produtos farmacêuticos tem sido 
prejudicada pela caracterização de tais 
dados como segredo comercial. Ainda 
assim, a maioria das jurisdições reconhece 
o forte embasamento ético da transparên-
cia de dados, muitas vezes com referência 
explícita às diretrizes internacionais de 
ética em pesquisa. Isso também se reflete 
nas abordagens ao compartilhamento 
de dados baseadas nos direitos huma-
nos e no conceito de bem público.38 Se 
os países da região otimizassem as dife-
rentes esferas regulatórias sobrepostas 
que regem os dados dos ensaios clínicos 
e seguissem a liderança da EMA ao ado-
tar o pressuposto de que os dados devem 
ser acessíveis ao público, eles dariam 
um passo importante rumo à implemen-
tação de uma transparência de dados 
abrangente.

Para implementar a transparência de 
dados de saúde nas Américas de maneira 
coerente, os países precisam conciliar as 
diferentes regras, diretrizes e ferramentas 
de governança aplicáveis. Isso significa 
diferentes agências reguladoras e agên-
cias de financiamento sejam responsáveis 
pela coordenação das regras de transpa-
rência aplicáveis em cada nível nacional. 
O desenvolvimento contínuo de sistemas 
de CEP publicamente responsáveis, que 
prestem contas diretamente perante o 
Estado, deve ser parte da promoção de 
uma transparência significativa.
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