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 Declaração contra a 
liberação da 
comercialização de 
medicamentos por leis 

 

Asamblea General Extraordinaria  

Sede del Sindicato Médico del Uruguay  

25 y 26 de abril de 2016 

 

A Confederação Médica Latinoamericana em Assembleia Geral Extraordinaria com 

representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela em relação a liberação de medicamentos 

por leis realiza a siguiente declaração:  

 
 Recentemente foi aprovada e sancionada uma Lei Federal no Brasil liberando o uso de 
Fosfoetanolamina sintética, substancia que supostamente teria efeito no tratamento em 
pacientes com todos os tipos de câncer, sem a pesquisa clinica demonstrando a sua evidencia 
cientifica. 
 
 Ao liberar o uso de um medicamento sem a comprovação de eficácia e segurança, coloca-se 
em risco a saúde da população .  
 
Desde a declaração de Helsinque, que determinou os parâmetros éticos nas pesquisas em 
seres humanos, são adotados os mais rígidos protocolos internacionais para aprovação de 
novos medicamentos.  
 
Ao ser sancionada uma Lei permitindo a prescrição de nova medicação sob pressão social 
desprovida de razão está se desprezando orientações recomendadas desde o tribunal de 
Nuremberg. Corremos o risco de trazer sofrimento e falsa esperança a milhares de pessoas 
que acreditam na eficácia desse medicamento.  
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A CONFEMEL defende os protocolos internacionais éticos e científicos para a aprovação de 

novos medicamentos e protesta contra a inobservância protocolos, determinante de 

desrespeito aos direitos humanos. 
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                                                                                                                                                Montevideo, Uruguay 

 

 

Dr. Rubén Tucci                                                                           Dr. Gerardo Eguren 

     Presidente                                                                               Secretario General 
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