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Pouco a pouco, surge um mal-estar pelo fato de não se estar doente em um mundo em 

que há doentes. E se isso ocorresse não por sermos mais fortes que a doença ou mais 

fortes do que os outros, mas simplesmente por não ter havido oportunidade de a doença 

se manifestar? E se, afinal, quando chegasse a ocasião, nos mostrássemos tão fracos, 

ou talvez mais desprotegidos ainda do que os outros? Assim nasce, no homem normal, 

uma inquietação por ter permanecido normal, uma necessidade da doença como 

maneira de testar a saúde, isto é, como sua prova, uma procura inconsciente da 

doença, uma provocação à doença.  

A doença do homem normal é o aparecimento de uma falha na sua confiança biológica 

em si mesmo. 

 

GEORGES CANGUILHEM.  O normal e o patológico, p.234. 
  



RESUMO 

 

RIBEIRO, Alessandra Ferreira de Araujo. O dever de assistência farmacêutica do 

Estado: o caso das doenças raras. 2018. 147f. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito 

da USP, São Paulo, 2018. 

 

O direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado. A sua concretização se dá 

pelo Sistema Único de Saúde, que é guiado pelos princípios da integralidade, 

universalidade e igualdade e tem por finalidade alcançar o bem estar do indivíduo, 

considerado, na relação com o profissional da saúde, um ser social e político, integrante 

da comunidade e que merece ser ouvido em sua sabedoria prática. Os pacientes com 

doenças raras, que são crônicas, progressivas, graves e podem levar à morte, são 

vulneráveis e devem ter assegurado o tratamento mais adequado para a sua condição, o 

que é possível com a obtenção dos medicamentos órfãos, considerados de alto custo. O 

Brasil, em razão de seu dever de assistência farmacêutica, tem que aprimorar a sua 

política pública para proteção dos referidos pacientes, o que pode se dar por meio de 

mecanismos que estimulem a pesquisa e a produção de medicamentos órfãos e o 

acolhimento de novos padrões para o registro e incorporação, observando o princípio da 

justiça para afastar uma avaliação meramente econômica. 

 
Palavras-chave: Saúde. Medicamentos-Órfãos. Doenças Raras. Assistência Médica. 

Farmacêutica. Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

RIBEIRO, Alessandra Ferreira de Araujo. The State duty of pharmaceutical assistance: 

the case of rare diseases. 2018. 147f. Doctoral Thesis. University of São Paulo School 

of Law, São Paulo, 2018. 

 

The right to health is an universal right and a duty of the State. Its implementation is 

promoted by the Unified Health System, based on the principles of integrality, 

universality and equality. The Unified Health System is devoted to promoting the well-

being of the individuals, taken as social and political beings, members of the 

community  who deserve to be heard in their practical wisdom, in relation to a health 

professional.  Patients with rare diseases, i.e., chronic, progressive and severe diseases 

that can lead to death are vulnerable and entitled to the most appropriate treatment. This 

requires access to orphan drugs, which are particularly expensive. Regarding Brazil its 

pharmaceutical assistance requires improving the country's public policy for the 

protection of those patients.  This thesis claims that such improvement can be achieved 

through mechanisms that apt to offer incentives to the research and production of 

orphan drugs, as well as the reception of new standards for registration and 

incorporation. Implementing these measures also implies to be guided by the principle 

of justice and hence dropping purely economic evaluation. 

 
Keywords: Health. Drugs. Órphan. Rare. Medical Care. Pharmaceutical. State. 
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INTRODUÇÃO 

O dever de assistência farmacêutica do Estado abrange os pacientes com 

doenças raras. De que forma é possível viabilizar o tratamento desses pacientes por meio 

dos medicamentos órfãos, sem que seja necessária a intervenção do Poder Judiciário? Essa 

foi a principal questão que a presente pesquisa objetivou responder.  

As doenças raras são aquelas que têm baixa prevalência, são crônicas, 

degenerativas, com dificuldade de cura, que provocam debilidade e colocam em risco a 

vida do paciente. 

Os medicamentos destinados ao tratamento das doenças raras têm alto custo e 

mercado consumidor restrito. Por isso, além das dificuldades encontradas para o registro e 

incorporação no sistema público, as indústrias farmacêuticas no Brasil não têm interesse no 

desenvolvimento de pesquisas ou produção.  

Para dar início ao trabalho de pesquisa foi estabelecido o conceito da saúde 

coletiva, que aponta para a necessidade de uma reforma do sistema de saúde e da 

sociedade, objetivando a compreensão da relação saúde/doença como um processo que se 

relaciona com a estrutura da sociedade e com a prática social. 

O atendimento da saúde coletiva foi o movimento que deu ensejo ao direito à 

saúde como está estabelecido na Constituição Federal, que zela para que a saúde não seja o 

mero tratamento de uma doença e que seja capaz de buscar a prevenção, o prolongamento 

da vida e a melhora de sua qualidade, ao estabelecer a correlação de valores com os fatos, a 

conjunção do saber tecnológico com a sabedoria prática, além da correlação entre valores 

éticos, sociais e cognitivos. 

A definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde, em 1946, 

consiste em “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 

ausência de doença ou enfermidade”. Esta definição será trabalhada ao longo do texto, na 

medida em que a pessoa portadora de doença rara conta com uma limitação e uma 

impotência diante do mundo, tendo que lidar com esse obstáculo e estabelecer um novo 

comportamento diante dele visando o completo bem-estar. 

O direito à saúde é um direito humano que faz referência à vida, mas sem negar 

a morte. O indivíduo pode ser preparado para a morte mediante intervenções de saúde, e 

isso não significa fracasso ou derrota. 
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A partir do momento em que houve o reconhecimento do direito à saúde, o 

Estado brasileiro passou a ter o dever de organizar uma rede de serviços públicos de 

qualidade para garantir o acesso universal, integral e igualitário às ações e serviços 

públicos de saúde ou de interesse à saúde.    

Por esta razão o Sistema Único de Saúde foi objeto da pesquisa, com ênfase 

especial nos princípios da integralidade e universalidade.  

Aqueles que são portadores de doenças raras encontram dificuldade no 

diagnóstico da patologia e no tratamento que deve ser dispensado, o que coloca em dúvida 

o acesso universal, integral e igualitário do sistema e faz com que eles sejam vulneráveis. 

O conceito de vulnerabilidade conduz à análise dos aspectos biológicos do 

adoecimento e das interações do indivíduo na sua vida cotidiana, como se dão as suas 

relações interpessoais e de que forma é possível manter uma boa qualidade de vida por 

intermédio de informação e de conhecimento. 

Atualmente, a medicina intervém sobre o corpo pelo cuidado. Cuidar é ser 

responsável pelo reconhecimento do sofrimento alheio e pelos meios de se afastar a dor, 

pois o adoecer retira a esperança de bem viver. Desta forma, o médico deve estar atento 

aos detalhes que garantem uma relação humanizada e singular com o doente. 

Nesse contexto, os direitos humanos do paciente têm grande relevância, na 

medida em que lhe garantem a autonomia, a privacidade, o cuidado e o respeito por sua 

condição. 

Dessa forma, receber o tratamento adequado é um direito do paciente portador 

de uma doença rara. Para concretizar esse objetivo, os Estados Unidos da América e a 

União Europeia estabeleceram normas que incentivam a pesquisa e produção dos 

medicamentos órfãos.  

Estes são um tópico importante do tema relacionado à assistência farmacêutica 

específica para doenças raras. O seu desenvolvimento, como um todo, consiste em um 

longo processo que abrange ensaios pré-clínicos e clínicos até o registro final, que ocorre 

quando este tipo de medicamento está habilitado para a comercialização e uso. 

É importante esclarecer que os medicamentos órfãos têm como foco o 

indivíduo doente e não as demandas da sociedade, visto que são poucas as pessoas 

acometidas por uma doença rara. Porém, não podem ser desprezadas, já que é provável que 

exista de onze a quinze milhões de brasileiros afetados com algum tipo de doença genética 

rara.   
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A definição de medicamentos órfãos pode se dar pelo critério epidemiológico, 

que considera a prevalência da doença e suas características, como, por exemplo, a 

debilidade crônica que exige tratamento durante toda a vida, ou pelo critério econômico, 

que tem em vista a dificuldade na obtenção de lucro com o investimento.  

Os dois critérios não se excluem e podem ser usados para a elaboração de uma 

legislação específica, que visa atribuir incentivo econômico, exclusividade de mercado e 

redução de ônus financeiro, benefícios que podem estimular as empresas farmacêuticas, 

garantindo-lhes o lucro.  

O cumprimento do dever de assistência farmacêutica permite o acesso à saúde 

de forma justa e igualitária à população e reduz a vulnerabilidade socioeconômica a que os 

portadores de doenças raras estão expostos. 

Alguns países já reconheceram o seu dever de reduzir essa discrepância 

existente entre a produção de medicamentos para doenças prevalentes e para doenças raras. 

Embora tenha projetos de lei que reconheçam a relevância do tema, o Brasil não avançou 

na criação de normas que possam incentivar a pesquisa ou a produção de medicamentos 

órfãos. 

O conceito de política pública foi estudado durante a pesquisa como meio para 

a promoção e proteção dos direitos sociais pelo Estado, já que esta é uma atividade de 

elaboração, planejamento, execução e financiamento. 

Diferencia-se política de Estado e política de governo. A política de Estado se 

consubstancia na organização institucional do Estado, diz respeito à consolidação do 

próprio Estado Democrático de Direito, e estabelece a sua estrutura e organização para a 

execução das políticas públicas. Já a política de Governo faz uso das bases institucionais 

existentes e, assim, estabelece um programa mais pontual para a execução dos direitos 

humanos, razão pela qual é mais flexível e específica em seus objetivos. 

Um exemplo de política de Estado é a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Raras, pois trata da organização institucional que o Sistema Único 

de Saúde deve adotar para a atenção às pessoas com doenças raras. Ela deve ser mantida 

independente da troca de governantes, por fazer parte da estrutura básica do Estado, com 

financiamento público e características da política estruturante, cujo caráter permanente 

atribui às normas a prerrogativa de influenciar outras políticas. 

A Portaria de Consolidação n. 2, de 28 de setembro de 2017, no Anexo 

XXXVIII, abarcou a antiga Portaria n. 199, de 30 de janeiro de 2014, e adotou uma política 
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pública voltada exclusivamente para a proteção, promoção e recuperação da saúde das 

pessoas portadoras de doença rara. 

A referida política estabelece a forma como o Sistema Único de Saúde vai se 

organizar para o atendimento especializado das pessoas com doenças raras, sendo a sua 

estrutura mantida com financiamento público.  

Ocorre que, além do atendimento adequado, é necessário que o tratamento 

previsto para a enfermidade esteja disponível, o que, no caso das doenças raras, nem 

sempre acontece. 

No Brasil, as ações e serviços de saúde contam com uma legislação própria, a 

Lei n. 8.080/90 e a Lei n. 8.142/90, além da previsão constitucional estabelecida nos 

artigos 196 e seguintes da Carta da República.  

O direito à saúde abrange o dever de assistência farmacêutica, que, por sua vez, 

abarca a lista de medicamentos, a legislação vigente e o orçamento disponível. 

Para que um tratamento possa ser incluído na lista do sistema público pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, ele deve passar pela Avaliação 

Tecnológica em Saúde, responsável pela análise da segurança, eficácia, efetividade e 

equidade dos medicamentos. 

O impacto micro e macroeconômico também são analisados nesse 

procedimento para a adoção de uma nova tecnologia, com estudos de custo-efetividade, 

custo-utilidade e custo-benefício que podem influenciar os gestores das políticas, conceitos 

de economia que foram introduzidos no processo de incorporação de um novo 

medicamento, tendo em vista a escassez dos recursos existentes.  

A existência de doenças raras crônicas gera um maior impacto econômico no 

sistema público de saúde, pois os tratamentos de saúde são mais complexos, mais custosos 

e mais longos. Porém, o registro e a incorporação de um medicamento no sistema público 

não podem levar em conta apenas a economia. 

Para encontrar um fundamento que justifique o tratamento diferenciado desses 

pacientes, foram estudados os princípios da bioética, com destaque para o princípio da 

justiça, que abrange a equidade e a solidariedade, e admite o tratamento diferenciado 

quando não é possível o equilíbrio de oportunidades por fatores que não são escolhidos 

pelos sujeitos.  
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Desta forma, a solidariedade e a interdependência dos seres humanos 

determinarão que a plenitude de um deles também esteja no outro, o que impede 

diferenciações que prejudicam a própria vida. 

O cumprimento do dever de assistência farmacêutica para os portadores de 

doenças raras encontra óbices que desestimulam a indústria farmacêutica na produção dos 

medicamentos órfãos. Entre esses óbices figuram: (i) a dificuldade de encontrar pacientes 

para o teste clínico, pois o número de pessoas com a doença é pequeno; (ii) a dificuldade 

na relação custo-efetividade e na medicina baseada em evidências por conta do número 

reduzido de pessoas atingidas; (iii) o alto custo do desenvolvimento do medicamento, o 

que compromete o orçamento dos sistemas públicos de saúde; (iv) a baixa expectativa do 

mercado, o que impõe a necessidade de subsídios públicos para o seu desenvolvimento. 

Além desses se inclui a dificuldade no registro e na incorporação no sistema público de 

saúde. 

O registro e a incorporação de um medicamento órfão no sistema público não 

contam com uma estratégia específica, ou seja, eles passam pelos mesmos critérios que se 

destinam a avaliar tratamentos para doenças prevalentes. A diferenciação existente em 

países estrangeiros demonstra que a medida é necessária e pode tornar mais acessível o 

tratamento.  

Com um breve estudo sobre a patente e o acordo TRIPS (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou “Acordo sobre Aspectos dos Direitos 

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”), observou-se que a quebra da 

patente pode auxiliar na obtenção de um tipo de medicamento específico apenas para um 

tipo de doença por vez, o que não se mostra suficiente para solucionar o problema dos 

pacientes com doenças raras. O ideal seria propiciar às indústrias farmacêuticas, além da 

patente, a exclusividade de mercado após a aprovação do registro, a fim de garantir o 

reembolso do seu gasto com as pesquisas e o lucro tão almejado.  

Sem ter a pretensão de esgotar o assunto, a pesquisa, que se fundou 

principalmente na bibliografia existente e nos artigos acadêmicos publicados, é concluída 

com a análise da proposta da Política Nacional para Doenças Raras no Sistema Único de 

Saúde (Projeto de Lei n.56/2016). Este projeto traz a previsão de diferentes direitos dos 

pacientes com doenças raras e sua aprovação na Câmara dos Deputados é muito 

importante, embora ele não tenha avançado em relação aos medicamentos órfãos.  
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2 FUNDAMENTO DO DIREITO Á SAÚDE 

2.1 A Saúde Pública e a Saúde Coletiva 

 A medicina, durante o século XIX, tinha como finalidade não apenas estudar e 

curar as doenças, mas também visava a intervenção na organização social, já que 

participava da elaboração de leis e administração pela manutenção da saúde do público. 

Nesse período surgiram os manuais de higiene, que se transformaram em disciplina médica 

na Europa
1
. 

 Para Michel Foucault, a medicina moderna é social, pois intervém na sociedade e é 

influenciada por ela. Foucault considera o corpo uma realidade biopolítica, uma fonte 

biológica e de poder. Para ele, o controle da sociedade sobre os indivíduos se dá a partir de 

seu corpo. Nesse sentido o pensador apresenta a seguinte classificação do que denomina 

medicina social: medicina de estado, medicina urbana e medicina da força de trabalho
2
. 

 A medicina de Estado se desenvolveu na Alemanha, no começo do século XVIII. 

Consistiu em uma prática médica centrada na melhoria do nível de saúde da população 

mediante o exercício da polícia médica, sistema completo de observação da morbidade, 

avaliada pela contabilidade que era solicitada aos hospitais e aos médicos.  

Nessa concepção, a formação médica ficava a cargo dos próprios médicos. A 

administração central se encarregava de acumular as informações que os médicos 

transmitiam pela experiência que vivenciavam. Verificava-se, assim, a existência de 

subordinação da prática médica a um poder administrativo superior, que formava 

funcionários médicos nomeados pelo governo, como administradores de saúde.
3
 Em suas 

palavras: 

 

[...] Não é o corpo que trabalha, o corpo do proletário que é assumido por essa 

administração estatal da saúde, mas o próprio corpo dos indivíduos enquanto 

constituem globalmente o Estado: é a força, não do trabalho, mas estatal, a força 

do estado em seus conflitos, econômicos, certamente, mas igualmente políticos, 

com seus vizinhos. É essa força estatal que a medicina deve aperfeiçoar e 

desenvolver. Há uma espécie de solidariedade econômico-política nesta 

preocupação da medicina de estado. Seria, portanto, falso ligar isto ao cuidado 

imediato de obter uma força de trabalho disponível e válida.
4
 

 

                                                 
1
 PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Medbook, 2014, p.4. 
2
 Ibid., p.4. 

3
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 19ª edição. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p.84. 

4
 Ibid., p.84. 
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 A medicina urbana surge na França, no final do século XVIII, tendo em vista o 

desenvolvimento das estruturas da cidade
5
. Ela consistiu em analisar os lugares urbanos 

que provocavam doenças, como os cemitérios.  

 

É assim que aparecem, em torno dos anos 1740-1750, protestos contra o 

amontoamento dos cemitérios e, mais ou menos em 1780, as primeiras grandes 

emigrações de cemitérios para a periferia da cidade. É nesta época que aparece o 

cemitério individualizado, isto é, o caixão individual, as sepulturas reservadas 

para as famílias, onde se escreve o nome de cada um
6
. 

 

 Além desta perspectiva, a medicina urbana também exercia o controle da circulação 

dos elementos da água e do ar. No século XVIII havia a crença de que o ar exercia 

influência direta sobre o organismo. Ele era considerado um fator patógeno, que agia 

diretamente sobre o corpo. Para mantê-lo saudável era importante a abertura de avenidas 

no espaço urbano. De forma análoga houve preocupação com o esgoto, barcos 

bombeadores e com os barcos lavanderia, a fim de evitar que contaminassem a água 

destinada ao consumo humano
7
. 

 Com a medicina urbana, houve o contato da medicina com outras ciências, como é 

o caso da química. Esse contato foi estabelecido através da socialização da medicina, de 

sua aproximação com o social e o coletivo.  

 Por fim, a medicina da força de trabalho pode ser analisada pelo exemplo inglês. 

Inicialmente houve preocupação com o Estado, em seguida com a cidade e, agora, com os 

pobres e trabalhadores.
8
 

 Na Inglaterra, os pobres, na Inglaterra passaram a ser legalmente beneficiários de 

assistência, a qual incluía a submissão ao controle médico. Dessa forma, garantiam a 

saúde, e a classe mais abastada se protegia dos fenômenos epidêmicos originários da 

pobreza.
9
 

 O conceito de medicina social, nestas três vertentes, ganhou relevância na metade 

do século XIX, momento em que a saúde se tornou um interesse público e muitas medidas 

foram adotadas para o controle das doenças da população. Segundo Everardo Duarte 

Nunes, “há um longo período na história que culmina com as propostas alemãs, inglesas e 

                                                 
5
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 19ª edição. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p.85.  

6
 Ibid., p.89. 

7
 Ibid., p.90-91. 

8
  Ibid., p.91. 

9
 Ibid, p. 95.  
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francesas de atuar no campo da saúde, mesmo quando ainda não se tinha conhecimento 

sobre os agentes infecciosos”
10

. 

 Ainda no século XIX o saber médico se configura como clínica e prática médica, 

pois o discurso recai sobre o corpo singular e sobre o espaço social. Com o 

desenvolvimento da sociedade industrial, a saúde dos indivíduos irá incluir as condições 

coletivas de salubridade, na medida em que a saúde de cada um se relaciona com as 

condições sanitárias do espaço social
11

. 

 No Brasil, as ações de saúde e saneamento para o controle de epidemias se deram 

no Estado Nacional da Primeira República (1889-1930). Foi nesse período que Oswaldo 

Cruz realizou campanhas sanitárias para o controle da febre amarela urbana, dando origem 

ao movimento denominado “sanitarismo campanhista”. 

 Entre 1897 e 1918, Emilio Ribas combateu epidemias e endemias que ameaçavam 

as áreas cafeeiras do estado de São Paulo, dando início ao saneamento de Santos. Em 

seguida adotou-se o modelo “bacteriológico-campanhista”, inaugurado por Paula Souza, 

como diretor do Serviço Sanitário Estadual de São Paulo de 1922 a 1931. Com a sua 

participação e a presidência de Carlos Chagas, em 1923, organiza-se o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Higiene
12

. 

 No período de 1930 a 1964, houve a institucionalização das campanhas sanitárias, 

com a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1953. Desenvolveu-se, na Fundação 

Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP), o “sanitarismo dependente”, modelo adotado 

nos Estados Unidos da América. Para se contrapor a esse movimento, que trazia as ideias 

americanas para serem implantadas no Brasil, surgiu o “sanitarismo desenvolvimentista”, 

que pregava a necessidade de desenvolvimento econômico para que houvesse a melhora da 

saúde da população
13

.  

 Porém, o modelo importado dos Estados Unidos ganhou relevância e prevaleceu. 

Dele podem-se destacar dois movimentos de reforma da medicina que deram ensejo à 

saúde coletiva. Um foi o da medicina integral, que resultou na criação da medicina 

preventiva no currículo médico, o outro é o da medicina comunitária
14

. 

                                                 
10

 NUNES, Everardo Duarte. Saúde coletiva: história e paradigmas. Interface: comunicação, saúde e 

educação, Botucatu, v. 3, 1998, p.107-116, p. 108. 
11

 BIRMAN, Joel. A physis da Saúde Coletiva. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.15, 

2005, p.07-11, p.7. 
12

 NUNES, Everardo Duarte, op. cit., p.111. 
13

 PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2014, p.4. 
14
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 Esses movimentos, surgidos nos Estados Unidos no período de 1940/1960, foram 

uma crítica em relação à maneira fragmentada e segmentada da prática médica. Eles 

defendiam que os médicos deveriam ser capazes de um cuidado global do paciente e de ter 

uma visão ampla da saúde como horizonte da assistência médica, sem deixar de se 

preocupar com a prevenção e a reabilitação do doente
15

. 

 A finalidade da medicina integral é retirar o centro da prática médica o biológico 

para que o médico interaja com a complexidade do paciente, que consiste na análise de sua 

inclusão em um campo de relações, no qual a família, a comunidade e o meio ambiente 

surgem como unidades fundamentais e são fatores que concorrem para a enfermidade. Essa 

visão permite a antecipação da necessidade de recursos para as ações curativas
16

. 

 A medicina comunitária também surgiu nos Estados Unidos e se difundiu para as 

sociedades dependentes através da Organização Mundial de Saúde e da Organização 

Panamericana da Saúde
17

. Isso ocorreu logo após o movimento da medicina integral e 

adotou muitos dos seus princípios. Essa perspectiva faz uma crítica à formação do médico, 

que até então se dava exclusivamente no hospital, e pleiteia o retorno do tratamento 

familiar e da comunidade, partindo do pressuposto de que existem patologias mais 

frequentes, que o uso de uma tecnologia mais simplificada é capaz de curar
18

. 

 Ela começou a se desenvolver a partir de 1960, quando a medicina americana 

estava com dificuldades de cobertura assistencial da população mais carente e dos idosos, 

propondo uma maior integração na prestação do serviço de saúde, de forma a atender o 

indivíduo de maneira global. A medicina comunitária enfatiza a prevenção e a diminuição 

dos gastos, facilitando a assistência médica para a população. Seu objetivo era o 

desenvolvimento do conhecimento da medicina fora dos hospitais e mais próximo da 

comunidade
19

.   

 A crítica da medicina comunitária será retomada pela saúde coletiva, que apontou 

para a necessidade de reformas educacionais, mas também para uma reforma do sistema de 

saúde e da sociedade, objetivando a compreensão da saúde/doença como um processo que 

                                                 
15

 PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2014, p.6. 
16

 DONNANGELO, Maria Cecília F.; PEREIRA, Luiz. Saúde e sociedade. São Paulo: Livraria Duas 

Cidades, 1976, p.79. 
17

 Ibid., p.85. 
18

 PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de, op. cit., p.6. 
19

 Ibid., p. 6.  
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se relaciona com a estrutura da sociedade e a prática social, sob influências econômicas, 

políticas e ideológicas
20

. 

 A saúde pública não se confunde com a saúde coletiva. Ambas têm discursos 

diferentes, com origens históricas particulares e fundamentos epistemológicos diversos
21

. 

A saúde pública vai acompanhar a evolução da medicina social, tal como descrita acima, 

desenvolvendo-se como polícia médica e sendo responsável por uma nova estrutura urbana 

e por estratégias preventivas. Ela se funda no naturalismo médico, na cientificidade, o que 

vai gerar a medicalização da sociedade
22

. Combater as epidemias e as endemias é uma 

estratégia da saúde pública adotada como razão do Estado, que visa proteger a saúde de sua 

população
23

.  

 O discurso naturalista tem uma perspectiva universalizante, que apenas se amplia 

com as descobertas biológicas, silenciando o caráter histórico das populações que são o 

alvo das práticas sanitárias. A saúde pública encontra seu fundamento, destarte, em uma 

visão mais biológica da medicina, afastando-se da integralidade e do entendimento de que 

o corpo do indivíduo faz parte de uma comunidade que integra um determinado contexto 

histórico
24

.  

 Ao contrário da saúde pública, a saúde coletiva faz uma crítica ao universalismo 

naturalista do saber médico. Ela afirma que a saúde é mais complexa do que a leitura feita 

pela medicina. Dessa forma, desde 1920 as ciências humanas começam a se introduzir no 

âmbito da saúde, problematizando categorias como normal, anormal e patológico, as quais 

contêm valores e interferem nos planos político e social. A saúde coletiva vai fazer, assim, 

um discurso crítico do projeto médico naturalista, que se iniciou com a sociedade 

industrial
25

.  

 Nesse sentido:  

                                                 
20

 PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar. Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2014, p.6 
21

 Ibid., p.8. 
22
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2016. 
23
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24
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25
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Desde que se sublinhe que as relações do sujeito com o seu corpo, com os outros, 

com as coisas, com as instituições e com as práticas sociais são mediadas pela 

linguagem, pelos códigos culturais estabelecidos numa tradição histórica e 

linguística, torna-se necessário repensar o modelo naturalista da medicina. 

Introduzem-se aqui, inevitavelmente, considerações acerca de valores e das 

relações de força presentes nas relações sociais. A saúde é marcada num corpo 

que é simbólico, onde está inscrita uma regulação cultural sobre o prazer e a dor, 

bem como ideais estéticos e religiosos. Destacando assim, nas diversas 

sociedades, o corpo simbólico, as representações da vida e da morte, do normal e 

do anormal, as práticas sanitárias não podem silenciar sobre o tecido social, 

marcado pelas diferenças, o reconhecimento do caráter simbólico do corpo 

impede a sua representação como apenas uma máquina anátomo-funcional, 

constituída por mecanismos bioquímicos e imunológicos.
26

  

 

 As ciências naturais são fundamentais para a investigação de práticas médicas, mas 

têm limites, na medida em que a saúde não se restringe ao registro biológico. Dessa forma 

o discurso da saúde coletiva, com a introdução das ciências humanas na área saúde, vai 

possibilitar uma reestruturação do campo, conferindo destaque às dimensões simbólica, 

ética e política. Ele tem capacidade de influenciar a saúde pública por contestar o 

monopólio do discurso biológico até então vigente
27

.  

 A saúde coletiva é multidisciplinar e admite, no seu território, diversos discursos 

teóricos, sem reconhecer hierarquia de valores entre eles. Isso significa que o discurso 

biológico terá sua importância, mas não será considerado superior aos demais
28

.  

 O termo saúde coletiva passou a ser utilizado no Brasil em 1979, quando 

profissionais da saúde, da medicina preventiva e social fundaram esse novo campo 

científico, que privilegiava o social como categoria analítica
29

.  

 Com essa perspectiva, o processo saúde, doença e intervenção conta com a 

subjetividade dos agentes em todas as suas etapas, mesmo na elaboração de conhecimentos 

e de tecnologias. A história dos indivíduos, grupos e movimentos tem influência, pois a 

saúde coletiva é um saber constitutivo e essencial a todas as práticas em saúde e produz 

conhecimento, realiza a política e tem valores relevantes não só na área da saúde, mas 

também em outros campos
30

.  

 Segundo Gastão Wagner de Sousa Campos,  

 

                                                 
26

 BIRMAN, Joel. A physis da saúde coletiva. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.15, 2005, 

p.07-11, p.9.  
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 Ibid., p.10. 
28
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Identificam-se quatro modos básicos para se produzir saúde: a) transformações 

econômicas, sociais e políticas resultando em padrões saudáveis de existência,  

dificultando o surgimento de enfermidades. Cidades saudáveis tem denominado 

este modo de produção referente à promoção à saúde (WHO, 1991); b) vigilância 

à saúde voltada para a promoção e prevenção de enfermidades e morte; c) clínica 

e reabilitação em que se realizam práticas de assistência e de cuidados 

individuais de saúde e d) atendimento de urgência e de emergência, em que 

práticas de intervenção imediatas, em situações limites, evitam morte e 

sofrimento
31

.  

 

 A saúde coletiva é o resultado do movimento sanitarista brasileiro e da reforma 

sanitária. Ela se afasta da observação do diagnóstico e da prescrição de tratamento ao 

indivíduo como um ser isolado, pois entende que ouvi-lo e conhecer a sua dinâmica 

histórica e social é mais importante do que a mera prescrição de remédios. Dessa maneira, 

o profissional da área de saúde terá condições de intervir na realidade, promovendo 

melhorias e mudanças.  

 Volta-se para a promoção, prevenção e o cuidado a agravos e doenças, tendo como 

objeto de intervenção não apenas o indivíduo, mas também a coletividade de que ele faz 

parte
32

. 

 Trata-se de uma nova maneira de ver a realidade no âmbito da produção científica. 

Ela se desloca de abordagens técnicas e prevalentes na saúde pública tradicional para uma 

abordagem multidisciplinar, que se dá com a incorporação das ciências sociais em sua 

constituição. Assim, a medicina consolida-se como um espaço multiprofissional e 

interdisciplinar, que tem como objetivo analisar situações sociais e biológicas da 

saúde/doença, a formulação de políticas e a gestão de processos voltados para o controle 

desses problemas no nível populacional
33

. Há, ademais, uma a rearticulação dos conceitos 

biomédicos, contrapondo-se a abordagem individual proposta pela medicina social. 

A saúde coletiva vai apontar para uma reforma não apenas na área da educação, 

mas também do sistema de saúde e da sociedade, na medida em que vê o homem como um 

ser social e histórico e o exercício das ações de saúde como uma prática social, que sofre 

influência da economia, da política, do jurídico etc.
34

. Nesse sentido: 

 

Percebe-se, desse modo, a constituição de uma nova área de produção de 

conhecimentos científicos que se desloca de abordagens técnicas de temas 

                                                 
31
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específicos prevalentes na saúde pública tradicional (saúde materno-infantil, 

dermatologia sanitária, saneamento etc) ou de enfoques convencionais de 

epidemiologia e da administração e planejamento de saúde para uma abordagem 

multidisciplinar. A incorporação das ciências sociais em sua constituição torna 

possível o redimensionamento tanto da epidemiologia como da política, da 

gestão e do planejamento de saúde
35

.  

 

 Esse novo movimento deu origem à reconstrução do antigo conceito de promoção 

da saúde. O relatório do Informe Lalonde, de 1974, questionou o modelo de atenção à 

saúde vigente no Canadá, concluindo que as ações de saúde estavam muito voltadas para a 

prática hospitalar e os determinantes biológicos, olvidando o meio ambiente e o estilo de 

vida dos sujeitos
36

. 

 Em 1978 a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) organizaram a 1ª Conferência sobre Cuidados Primários em Saúde, na 

cidade de Alma-Ata, República do Cazaquistão, elaborando uma Declaração que orienta o 

fortalecimento de práticas de prevenção e atenção primária na saúde
37

. 

 A consolidação das propostas para a nova promoção da saúde veio das 

Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, realizadas em: Ottawa, Canadá, 

1986; Adelaide, Austrália, 1988; Sundsvall, Suécia, 1991; Jacarta, Indonésia, 1997; Cidade 

do México, México, 2000; Bangkok, Tailândia, 2006; Nairóbi, Quênia, 2009; Helsinki, 

Finlândia, 2013.  

 Nessas conferências, foram adotados os conceitos para uma mudança de paradigma 

na orientação das práticas de saúde. O propósito da mudança era uma melhora das 

condições de saúde das populações do mundo, guiando-se no sentido da prevenção
38

. 

 O ponto mais importante da mudança de pensamento consiste na intensificação do 

diálogo entre diferentes saberes científicos e técnicos, contemplando os valores dos 

sujeitos envolvidos e suas comunidades, de forma que possam influenciar no controle 

sobre determinantes dos processos saúde-doença-cuidado
39

. 
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 Esse novo modelo de promoção da saúde tem uma concepção holística de saúde, 

entendida como bem-estar físico, mental, social e espiritual, e se relaciona com as 

necessidades diárias de cada pessoa
40

. 

 Da mesma forma, ele exige a articulação de diferentes setores da atividade social, 

como legislação, tributação, educação, habitação etc., além de diferentes saberes para 

melhor interferência no processo saúde-doença. 

Por isso, é imprescindível o envolvimento governamental em matéria de saúde. O 

governo tem papel central em sua promoção e na do efetivo exercício do poder pelos 

sujeitos envolvidos, que são os protagonistas do acesso à saúde e os únicos capazes de 

influenciar na mudança que advém do exercício da cidadania
41

.  

A saúde coletiva foi o movimento que deu ensejo ao direito à saúde como está hoje 

estabelecido na Constituição Federal, a qual zela para que a saúde não seja o mero 

tratamento de uma doença, mas seja capaz de buscar a prevenção, o prolongamento da vida 

e a melhora da qualidade da vida. Para tanto ela estabelece a correlação de valores com a 

prática, a conjunção do saber tecnológico com a sabedoria prática, além da correlação entre 

valores éticos, sociais e cognitivos
42

. 

Ao defender o debate entre diferentes saberes, essa perspectiva envolve aspectos 

culturais e juízos de valor. A saúde não mais se identifica com a mera cura da doença, mas 

se apresenta como um meio de influenciar a sociedade a atingir finalidades sociais. Por 

esta razão, a sua promoção tem fontes sociais e pessoais, abrangendo a possibilidade de o 

indivíduo tomar decisões e ter controle sobre as circunstâncias da própria vida. 

A prática do profissional de saúde, portanto, deve reforçar a capacidade individual e 

coletiva de agir, auxiliando na humanização do exercício da medicina. Uma visão voltada 

apenas para a doença, uma linguagem sem sensibilidade, além de uma forma de 

atendimento em massa, decorrências do modelo biomédico, que ignora a existência do todo 

existencial da pessoa, do paciente e do médico, não pode mais prevalecer na atualidade. A 

saúde coletiva nos orienta nesse sentido
43

. 
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Todo esse movimento foi legitimado pela Constituição de 1988, que, no artigo 196, 

estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

A Constituição acolheu esse ideal e garantiu o acesso universal e igualitário ao 

direito à saúde, tal como ele vem sendo descrito até o momento, comprometendo-se com 

políticas sociais e econômicas que também auxiliam na redução dos riscos de adoecer. 

Os conceitos e fundamentos que definem a saúde coletiva são incorporados na 

política de promoção da saúde estabelecida constitucionalmente, a fim de que o 

planejamento das ações a serem implantadas esteja mais perto das necessidades 

vivenciadas pelas comunidades. Eles também serão usados para orientar o pensamento ao 

longo deste trabalho
44

.  

2.2 O chamado cuidado paliativo 

O conceito de saúde está relacionado ao bem-estar. Não há uma definição que possa 

servir como modelo, algo cientificamente fundamentado. Cada indivíduo terá uma 

concepção do que seja saúde dependendo dos valores e expectativas diante da vida
45

.  

Um conceito científico de saúde considera somente os limites orgânicos produzidos 

pela ciência básica e pela estatística do estado de normalidade. Considera, outrossim, a 

presença de sinais e símbolos que indicam os sintomas e a perspectiva da clínica, que os 

relaciona com uma determinada patologia, concluindo que a saúde é a ausência de 

doença
46

. 

 Esta concepção é utilizada pelos profissionais da área da saúde, que se baseiam na 

normalidade de parâmetros quantitativos, desconsiderando a dimensão da saúde como 

potência para lidar com a existência
47

.  
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 A definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde, em 1946, 

consiste em “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 

ausência de doença ou enfermidade”.   

 A definição do que é bem-estar físico, mental e social não constitui um objeto 

material, mas é construída diariamente em razão de serviços, mercadorias e atividades 

oferecidas e praticadas tanto pelo titular do direito à saúde quanto pelo Estado
48

.  

 Trata-se de um conceito que considera a saúde como algo perfeito, uma vida sem 

obstáculos, o que não corresponde à realidade do ser humano inserido numa sociedade que 

lhe impõe desafios e angústias
49

. 

 Uma vida saudável abrange conflitos, pois as relações estabelecidas são dinâmicas. 

Há necessidades e desejos que geram sofrimento em diferentes proporções, dependendo da 

etapa da vida. O ser humano está inserido na sociedade, como um animal político, e 

enfrenta as dificuldades dessa vivência diariamente. A manutenção da saúde, neste 

contexto, não é a mesma em todas as fases da vida e o que é considerado saudável num 

determinado momento pode não ser em outro
50

.  

 A doença, ao contrário da saúde, é uma limitação e uma impotência diante do 

mundo, é uma contrariedade imposta à vida do indivíduo, que deve lidar com esse 

obstáculo e estabelecer um novo comportamento diante da adversidade
51

. 

 Desta forma, a saúde e a doença têm um caráter relativo. Um sujeito doente pode se 

apresentar saudável e conduzir a sua existência dessa forma, o que para outro seria 

impossível
52

.  

 Os limites impostos pela doença a um determinado indivíduo implicam uma 

limitação de sua capacidade para realizar determinadas atividades. Não é possível alcançar 

a perfeitamente a experiência vivenciada por ele, pois a sua é uma história singular 

somente por ele conhecida. Além disso, a doença tem o aspecto social, histórico e cultural, 

que lhe atribui juízos de valor conforme o grupo ao qual determinada pessoa pertence 
53

. 
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 O indivíduo doente vai estabelecer uma relação com o médico, e é importante que 

este esteja aberto para novas formas de conhecimento, com valores adicionais em relação à 

saúde, à doença e à morte, os quais incluem atribuir diferentes sentidos para a vida
54

. 

 A relação de cuidado estabelecida no tratamento médico deve levar em 

consideração que o sujeito doente se encontra inserido em uma comunidade e a sua 

vulnerabilidade pode dar ensejo a novas propostas de vida, a fim de possibilitar a 

resistência aos limites estabelecidos pela doença. Logo, o processo terapêutico não se 

restringe aos seus aparatos técnicos, embora estes sejam de grande utilidade em 

determinados casos. A sabedoria prática também é importante
55

.  

 Nesse contexto: 

 

[...] cabe argumentar que, apesar de haver um conhecimento hegemônico na 

orientação das práticas de saúde, estas, quando dirigidas a uma pessoa, tornam-se 

mais complexas do que suas regras de aplicação. Submeter alguém a um 

procedimento médico não diz respeito apenas à execução de uma técnica, mas 

também à produção de expectativas e de sentidos. Práticas de saúde que buscam 

aprimorar os aspectos comunicativos do cuidado podem ser postas sob a rubrica 

de tecnologia, mas apresentam algo além da técnica propriamente dita
56

. 
 

 A limitação imposta por protocolos e padrões impede a transformação das práticas 

de saúde. Consequentemente, surge a necessidade de liberdade para alcançar uma 

sabedoria que poderá trazer mais benefícios em relação aos tratamentos terapêuticos
57

. 

Em contrapartida, as práticas médicas não podem se mostrar como um discurso 

científico rígido, já que através delas é possível o encontro com diferentes relações de 

poder e de saber, que vão influenciar a maneira como o tratamento é desenvolvido. 

 A partir do século XVIII há uma profunda transformação no conhecimento médico 

em razão da mudança da sociedade e da evolução do conhecimento científico, que passou a 

ser baseado em observação, experimentação e no discurso empírico
58

. Já no século XIX, a 

experiência clínica que possibilitou o discurso científico sobre o indivíduo ganhou 

estabilidade, percebendo-se que a origem da doença está no interior do corpo, não se 

tratando, portanto, de contágio ou miasma. A anatomoclínica e a fisiopatologia se 

transformaram na realidade da medicina e possibilitaram o moderno conceito de doença. 
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No século XX, o desenvolvimento da biologia molecular reforçou a lógica 

experimental e instrumental
59

. A saúde no século XX ganha nova definição, que não 

apenas abrange a prevenção da doença, restauração e reabilitação do doente, mas também 

torna necessária a sua promoção, possível graças à alta tecnologia nos procedimentos 

clínicos
60

. 

 A Carta de Ottawa
61

, elaborada a partir da I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, de 1986, defende que a saúde deve estar associada à qualidade de 

vida, a qual, por sua vez, é resultado de um complexo processo condicionado a diferentes 

fatores, tais como justiça social, ecossistema, renda e educação.  

O mesmo documento ainda sugere outros requisitos a serem cumpridos no campo 

da promoção da saúde, como, por exemplo: (i) a elaboração e implementação de políticas 

públicas saudáveis; (ii) a criação de ambientes favoráveis à saúde; (iii) o reforço da ação 

comunitária; (iv) o desenvolvimento de habilidades pessoais; (v) a reorientação do sistema 

de saúde. 

 No Brasil, o Relatório Final da VIII Conferência Nacional da Saúde, realizada em 

1986, defendeu o conceito de saúde nos seguintes termos:  

 

Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e 

de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território 

nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua 

individualidade
62

. 

 

 Este novo conceito de saúde refere-se à noção de vida, e promover a vida envolve 

ações no âmbito de políticas de Estado e no âmbito da singularidade e autonomia das 

pessoas
63

. Isso porque a saúde não é independente do corpo orgânico, mas resulta de uma 

construção interdisciplinar, que envolve dimensão simbólica, cultural, social e filosófica. O 

conceito de saúde, portanto, não é neutro, nem estático, mas, assim como o conceito de 

doença, ele mudou ao longo do tempo, o que levou a transformações de comportamentos 

individuais e coletivos.  
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As condições da vida humana geram doenças e as respectivas terapias para o 

tratamento dependem de uma determinada visão de mundo. A doença impõe pensar uma 

realidade biológica como um campo complexo de relações materiais e simbólicas que não 

se restringem à prática clínica, nem podem ser por ela limitadas
64

. 

 O avanço da medicina contemporânea teve os efeitos positivos de acelerar e 

ampliar o poder de diagnose, antecipar a intervenção terapêutica, aumentar a eficácia, 

precisão e segurança dessas intervenções, além de melhorar o prognóstico e a qualidade de 

vida dos pacientes. Porém, não se pode esquecer que esse mesmo avanço implica um 

intervencionismo exagerado, no encarecimento dos procedimentos, no excesso de exames 

e na segmentação do paciente em órgãos e funções
65

.  

 Nesse contexto ganha importância o conceito de cuidado para que haja um encontro 

intersubjetivo capaz de vincular o profissional da saúde com o paciente no momento do 

exercício de suas práticas. 

Os cuidados paliativos não objetivam a cura das doenças, nem o uso da sofisticação 

dos instrumentos para alcançá-la, circunstâncias que levam a uma cultura de negação da 

morte. As intervenções na saúde podem existir mesmo quando não haja perspectiva de 

cura, quando o indivíduo será preparado para a morte, sem que isso se mostre como um 

fracasso ou uma derrota
66

. 

Diante da gravidade da doença, os cuidados paliativos são um procedimento 

inovador na área da saúde.  

 
Diferencia-se fundamentalmente da medicina curativa por focar no cuidado 

integral, através da prevenção e do controle de sintomas, para todos os pacientes 

que enfrentem doenças graves, ameaçadoras da vida. Esse conceito se aplica, de 

fato, ao paciente e seu entorno, que adoece e sofre junto – familiares, cuidadores 

e também a equipe de saúde
67

.  

 

 Os cuidados paliativos modernos são conhecidos como cuidados de hospice, em 

referência ao local em que doentes e necessitados podiam procurar abrigo e tratamento 

antes da morte, nos tempos antigos. Com o desenvolvimento da medicina, o hospital se 
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tornou o local em que os médicos praticam a ciência de curar e os pacientes na fase final se 

tornam o símbolo da impotência no prolongamento da vida
68

. 

 Os referidos hospices persistiram com os cuidados espirituais, mas a ideia de 

cuidado especializado dos pacientes terminais se tornou realidade com Dame Cecily 

Saunders, em 1950, quando ela fundou o St. Christopher Hospice em Londres, iniciando a 

filosofia dos cuidados paliativos como existem hoje
69

.  

 Leo Pessini afirma que o hospice é uma filosofia de cuidados que são prestados no 

lugar em que o paciente se encontra na fase final de sua vida, podendo ser a sua própria 

residência
70

.   

 Em suas palavras: 

 

[...] Para muitas pessoas, esta ameaça evoca medo. A passagem da vida para a 

morte situa-se no centro do drama do destino humano. Os que estão nessa 

passagem necessitam de companhia e cuidado dos outros, para assegurá-los de 

que não serão esquecidos, de que a morte de seu corpo não será precedida pela 

morte de seu eu social. O grande valor do movimento hospice na sua 

contribuição para o cuidado dos moribundos é a possibilidade de aceitar a doença 

e a morte de uma forma afirmativa
71

.  
 

 Em 1985, foi fundada a Associação de Medicina Paliativa da Grã-Bretanha e 

Irlanda, e, em 1987, o Reino Unido foi o primeiro país a reconhecer a medicina paliativa 

como especialidade médica. Nos Estados Unidos o movimento hospice se iniciou em 1974, 

como uma organização comunitária, com voluntários e enfermeiras, sem a participação de 

médicos. Somente a partir da década de 1980 os médicos começaram a participar
72

.  

 O tratamento paliativo visa capacitar a pessoa que está morrendo a viver 

plenamente a própria morte, o que é possível com o controle dos sintomas físicos e o 

estímulo ao diálogo com a família e amigos, reconciliação e outras atividades
73

. 

 A medicina moderna é altamente técnica e se desenvolve com o foco na cura. Já a 

medicina paliativa tem a atenção voltada para a dignidade humana, a solidariedade entre o 

paciente e os profissionais que o cercam, a fim de alcançar a compaixão efetiva
74

.  
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Seguindo o conceito de saúde estabelecido pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS, os cuidados paliativos intervêm no aspecto físico, social, emocional e espiritual do 

indivíduo, por ser um trabalho multiprofissional e de equipe. Assim, eles estabelecem a 

relação de cuidado com o paciente independentemente da possibilidade de cura. 

Em 1990, a OMS conceituou os cuidados paliativos e estabeleceu os seus 

princípios, recomendando-os para os diversos países. Nos termos da organização: 

 
Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento 

de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e 

espirituais é primordial. O objetivo do Cuidado Paliativo é proporcionar a 

melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares.  
 

 Em consonância com a definição da OMS, os cuidados paliativos afirmam a vida e 

encaram o morrer como um processo natural. Eles não antecipam a morte, mas visam 

aliviar a dor e os sintomas desconfortáveis. Integram os aspectos psicológico, social e 

espiritual, objetivam manter a qualidade de vida dos pacientes, mantendo-os ativos até a 

morte, e oferecem apoio à família durante a doença e no processo do luto
75

.  

A definição, inicialmente, foi voltada para as pessoas com câncer, mas mas em 

2002 o conceito foi revisto e ampliado para incluir a assistência a outras doenças, tais 

como aids, doenças cardíacas e renais, doenças degenerativas e doenças neurológicas. 

 

Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade 

da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação 

precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual. 

 

Em 2004, a OMS novamente reiterou a necessidade de incluir os cuidados 

paliativos como parte da assistência completa à saúde no tratamento de todas as doenças 

crônicas.  

A definição estabelece que o trabalho implica uma parceria com o paciente, sua 

família e aqueles que, sem laços sanguíneos, fazem parte de sua vida. Dessa perspectiva, o 

que mais importa é a qualidade de vida, e não a quantidade, daí a necessidade de encontrar 

caminhos que aliviam a dor e o desconforto físico, emocional, psicossocial, que resulta no 
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sentimento de perda e isolamento social. Assim, os cuidados paliativos devem estar 

presentes desde o início do curso da doença, e não somente no final da vida, quando nada 

mais pode ser feito
76

.  

Marie Mccoughlan acrescenta outros elementos à definição da OMS. Para ela é 

necessário ter compaixão para imaginar o sofrimento alheio, colocando-se no lugar do 

paciente e fazendo por ele o que gostaríamos que fosse feito por nós. Também é preciso, 

ter humildade para aprender com o paciente ou membros de sua família, daí a importância 

da sabedoria e do reconhecimento de que o profissional, por melhor que seja, não tem 

resposta para tudo. Por fim, a autora faz menção à honestidade, pois é essencial colocar a 

pessoa no centro do processo de decisão e ter habilidade de comunicação para informar os 

acontecimentos e as opções existentes, para que ela decida sobre o melhor caminho, 

incluindo a habilidade de falar sobre a morte e o que isso significa para o paciente
77

. 

A definição da OMS não faz referência à necessidade de uma equipe 

multidisciplinar, mas esta é essencial para enfrentar a situação, pois permite uma sinergia 

de habilidades diferentes no intuito de assegurar o melhor cuidado, com perspectivas 

decorrentes de áreas profissionais diferentes. Por outro lado, valorizar o paciente como 

uma pessoa única está em consonância com o valor da dignidade humana, impondo um 

tratamento que considere as suas necessidades espirituais e crenças pessoais. Em linha com 

esse entendimento, Ana Luisa Zaniboni Gomes e Marilia Bense Othero usam o seguinte 

conceito para cuidados paliativos:  

 

Cuidados Paliativos são uma abordagem para a melhoria da qualidade de vida de 

pacientes e familiares que enfrentem uma doença ameaçadora da vida, através da 

prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e 

impecável avaliação e tratamento da dor e outros problemas, físicos, 

psicossociais e espirituais
78

. 

  

Quanto antes se inicia o tratamento paliativo, juntamente com o curativo, melhor 

será para o indivíduo a ser tratado, já que ele lhe possibilita compreender sua doença e o 
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controle dos sintomas com mais conforto e qualidade de vida, o que pode resultar em mais 

dias de vida
79

. 

A medicina paliativa é guiada por alguns princípios. 

O primeiro deles é a veracidade. A comunicação entre o paciente, seus familiares e 

o profissional da saúde deve ter por fundamento a confiança. Por isso é importante que a 

verdade seja dita, ainda que não seja fácil nos casos de diagnóstico de enfermidades graves 

e incuráveis. Essa atitude possibilitará a participação de todos no processo de decisão e 

afastará o paternalismo que infantiliza o doente, causando-lhe mais sofrimento ao 

reconhecer a sua incapacidade de decidir
80

.  

O segundo princípio é o da proporcionalidade terapêutica. Ele consiste na aplicação 

dos meios necessários de forma proporcional: ou seja, antes da intervenção, é preciso uma 

análise da utilidade ou inutilidade da medida, os riscos e os benefícios, e dos custos físicos, 

psicológicos, emocionais e econômicos. O alívio do sofrimento, por vezes, é mais 

importante do que a manutenção da vida, e intervenções que apenas prolongam a morte 

não são recomendadas
81

.    

O terceiro princípio é denominado duplo efeito. Os pacientes terminais sofrem com 

vários sintomas que podem ser tratados por medicamentos que têm efeitos colaterais, os 

quais podem antecipar a morte. Diante dessa questão, se o tratamento proporciona um bem 

maior no momento, é recomendado e deve ser aceito. 

O quarto princípio é o da prevenção. Os médicos têm a possibilidade de prever 

possíveis complicações decorrentes de uma determinada condição clínica. Assim, podem e 

devem evitar sofrimento desnecessário e intervenções desproporcionais.   

O quinto princípio é o do não abandono e o do tratamento da dor. O paciente pode 

recusar determinada terapia, mas o médico não pode abandoná-lo. Ao contrário, deve 

permanecer ao seu lado e medicá-lo da forma que desejar, cuidando dele até o final, ainda 

que essa atitude gere a sensação de impotência.  

Por fim, é importante destacar que a reabilitação é parte integrante da medicina 

paliativa, na medida em que muitos pacientes terminais são capazes de atividades e 

independência, o que fomenta a dignidade e autoestima. Dessa forma, o tratamento 
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paliativo afirma a vida e reconhece o processo do morrer como natural, que não precisa ser 

acelerado, nem adiado
82

.  

Quando a terapia médica não diminui o sofrimento e não consegue preservar a 

saúde, há a obrigação de amenizar o desconforto de morrer. A prioridade passa a ser o 

cuidar e garantir o bem-estar do paciente. Segundo Leo Pessini,  

 

Cuidar de alguém é dar a ele nosso tempo, nossa atenção, nossa empatia e 

qualquer ajuda social que possamos prover para tornar a situação suportável e, se 

não suportável, pelo menos que nunca leve ao abandono. O cuidado deve sempre 

ter prioridade sobre a cura pelas razões mais óbvias: nunca existe uma certeza de 

que nossas doenças possam ser curadas ou de que nossa morte possa ser evitada. 

Eventualmente elas podem, e devem, triunfar. Nossas vitórias sobre a doença e a 

morte são sempre temporárias, mas nossas necessidades de apoio e cuidado 

diante delas são sempre permanentes
83

.  

 

 

 A OMS estima que aproximadamente cinco bilhões de pessoas vivem em países 

com pouco ou nenhum acesso a medicamentos controlados e sem condições para o 

tratamento da dor. Essas pessoas sofrem diariamente a falta de tratamento adequado para 

doenças crônicas, HIV/AIDS ou câncer, porque há Estados em que os cuidados paliativos 

não são uma prioridade
84

.  

 A ausência de cuidados paliativos faz com que o paciente prefira a morte a 

continuar vivendo com a dor severa sem receber o alívio.  

Cada país deveria adotar uma forma de programa de cuidados paliativos de acordo 

com a sua capacidade econômica, política de saúde e necessidade do paciente e seus 

familiares. Os principais pontos de assistência, no entanto, devem ser: prevenção e controle 

de sintomas, intervenção psicossocial e espiritual, paciente e família como unidade de 

cuidados, autonomia e independência, comunicação e trabalho em equipe 

multiprofissional
85

. 

Para atingir essa finalidade, é essencial que o Estado perceba o indivíduo em sua 

integralidade e que não considere a saúde como simples ausência de doença, visto que os 

cuidados paliativos objetivam trazer o bem estar físico, mental e social aos portadores de 

doenças incuráveis.   
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As doenças raras são comumente crônicas, debilitantes, degenerativas e causam 

uma perda significativa da qualidade de vida, com possibilidade de morte precoce. As 

pessoas portadoras de algum tipo delas são vulneráveis e necessitam do apoio de 

profissionais da saúde conscientes de que deverão estabelecer uma relação pautada no 

cuidado. Para isso é importante ter o aparato jurídico, político e social, que viabilizará o 

exercício dos direitos existentes e possibilitará a criação de políticas públicas. Daí a 

importância do reconhecimento do direito à saúde na Constituição Federal, como será visto 

na próxima seção. 

2.3 O direito à saúde no Brasil 

Em 22 de julho de 1946 a Constituição da Organização Mundial da Saúde deu o 

primeiro passo para a positivação do direito à saúde. Ela tinha como objetivo criar, no 

interior das Nações Unidas, uma instituição para a proteção da saúde no mundo e para a 

produção de normas jurídicas internacionais relacionadas à saúde. A OMS começou a 

operar em 7 de abril de 1948 e prevê que:  

 
A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. 

O gozo do maior padrão de saúde desejado é um direito fundamental de todos os 

seres humanos, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição 

econômica ou social. [..]
86

. 

 

O direito à saúde também foi inscrito na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, que o garantiu a todos os seres humanos
87

.  

 

Artigo XXV. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, a 

si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em 

caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 

dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  

 

Ainda no âmbito das Nações Unidas, o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, no artigo 12, estabelece que:  

 
1. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de 

desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 2. As medidas 

que os Estados-Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o 
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pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para 

assegurar: a) a diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem 

como o desenvolvimento são das crianças; b) a melhoria de todos os aspectos de 

higiene do trabalho e do meio ambiente; c) a prevenção e o tratamento das 

doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra 

essas doenças; d) a criação de condições que assegurem a todos assistência 

médica e serviços médicos em caso de enfermidade. 

 

Já em âmbito regional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, aprovada na 

Conferência de São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, assegura o direito à 

vida e à integridade física e pessoal, nos artigos 4º e 5º. Na segunda parte da Convenção 

está prevista a proteção dos direitos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 

da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, cuja jurisdição o Brasil reconheceu pelo 

Decreto n. 4.463, de 8 de novembro de 2002.  

O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, chamado de Protocolo de São 

Salvador, em seu artigo 10º, garante o direito à saúde, dispondo que:  

 
1. Toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do 

mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. 2 – A fim de tornar efetivo o 

direito à saúde, os Estados-Partes comprometem-se a reconhecer a saúde como 

bem público e, especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir seus 

direitos: a) Atendimento primário de saúde, entendendo-se como tal a assistência 

médica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas e famílias da 

comunidade; b) Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas 

sujeitas à jurisdição do Estado; c) Total imunização contra as principais doenças 

infecciosas; d) Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de 

outra natureza; e) Educação da população sobre prevenção e tratamento dos 

problemas da saúde; e f) Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de 

mais alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis.   

  

A Declaração de Alma Ata, de 1978, estabelece a realização do mais alto nível 

possível de saúde, o que depende da atuação de diversos setores sociais e econômicos, para 

além do setor de saúde propriamente dito. Esta declaração estabeleceu que:  

 

A Conferência enfatiza que a saúde – estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade – é um 

direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de 

saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de 

muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. 

 

Por fim, em 2005, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura - UNESCO -, elaborou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, 

clamando por uma saúde mais igualitária em seu artigo 14:  
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Artigo 14 – Responsabilidade Social e Saúde  

a) A promoção da saúde e do desenvolvimento social para a sua população é 

objetivo central dos governos, partilhado por todos os setores da sociedade.  

b) Considerando que usufruir o mais alto padrão de saúde atingível é um dos 

direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, 

convicção política, condição econômica ou social, o progresso da ciência e da 

tecnologia deve ampliar: (i) o acesso a cuidados de saúde de qualidade e a 

medicamentos essenciais, incluindo especialmente aqueles para a saúde de 

mulheres e crianças, uma vez que a saúde é essencial à vida em si e deve ser 

considerada como um bem social e humano; (ii) o acesso a nutrição adequada e 

água de boa qualidade; (iii) a melhoria das condições de vida e do meio 

ambiente; (iv) a eliminação da marginalização e da exclusão de indivíduos por 

qualquer que seja o motivo; e (v) a redução da pobreza e do analfabetismo. 
 

Como se vê nesta rápida enumeração, após a segunda metade do século XX, o 

direito à saúde transformou-se em um direito humano internacional assegurado por 

diversos diplomas, independentemente das diferenças culturais. É o caso da Declaração 

Islâmica Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela Liga dos Estados Árabes, em 

1981, que dispõe: 

 
XVIII – Direito à Seguridade Social: 

Toda pessoa tem direito a alimentação, moradia, vestuário, educação e 

assistência médica, compatível com os recursos da comunidade. Esta obrigação 

da comunidade se estende em particular a todos os indivíduos sem condições em 

razão de alguma incapacidade temporária ou permanente
88

. 

 

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul e Nairóbi, 

1981) também protege a saúde, dispondo que: 

 
Artigo 16: [...] 

1.Toda pessoa tem direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental que 

for capaz de atingir. 

2. Os Estados Partes na presente Carta comprometem-se a tomar as medidas 

necessárias para proteger a saúde das suas populações e para assegurar-lhes 

assistência médica em caso de doença. 

 

Já a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2007, protege o direito 

à saúde, mas os países-membros decidirão as políticas necessárias para concretizá-lo. 

 
Artigo 35: Proteção da saúde 

Todas as pessoas têm o direito de aceder à prevenção em matéria de saúde e de 

se beneficiar de cuidados médicos, de acordo com as legislações e práticas 

nacionais. Na definição e execução de todas as políticas e ações da União é 

assegurado um elevado nível de proteção da saúde humana
89

.  
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A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito à saúde e estabelece que se 

trata de um direito universal a ser fornecido pelo Estado. 

Assim, o Estado, por suas instituições próprias, deve garantir a capacidade de cada 

cidadão brasileiro de ter saúde para viver adequadamente até o fim natural de sua vida. Isso 

abrange uma vida que valha a pena ser vivida, sem que passe por restrições que levem à 

morte prematura ou cerceiem a sua capacidade de sentir, imaginar, pensar, exercer a razão 

prática, interagir socialmente etc. 

Nesse sentido, os artigos 6º e 196, ambos da Carta da República, estabelecem que: 

 
Art. 6º - São direitos sociais [...] a saúde, [...] na forma desta Constituição. 

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

 O direito à saúde é, portanto, uma necessidade fundamental prevista expressamente 

na Constituição Federal. Todavia, mesmo que não fosse assim, uma ordem constitucional 

que protege a vida, a dignidade da pessoa humana, a integridade física e o meio ambiente 

está protegendo a saúde implicitamente, como fundamento de toda a ordem jurídica
90

.  

Sendo um direito humano e um direito fundamental, o direito à saúde, mesmo 

quando previsto em tratados e convenções, tem natureza constitucional, é cláusula pétrea e 

tem aplicabilidade imediata, vinculando entidades públicas e privadas
91

.  

 Em razão de sua previsão constitucional, é um direito social formalmente 

fundamental, com superioridade axiológica e imediatamente aplicável. Além de formal, 

também é materialmente fundamental, zelando pela manutenção da vida com dignidade e 

pelo desenvolvimento da personalidade em sua plenitude
92

.  

 É um direito fundamental que impõe prestações positivas pelo Estado, o qual se 

encontra responsável por garanti-lo à população. A sua ação implica o fornecimento de 

bens e serviços e a organização de instituições e procedimentos de proteção ao direito
93

.

 Considerando-se que é um direito fundamental, prestacional e imediatamente 
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aplicável, ele pode ser considerado, enfim, um direito subjetivo
94

, que beneficia a todos, 

incluindo os portadores de doença rara.  

 O artigo 196 da Constituição Federal, ao estabelecer o direito à saúde, assegura o 

acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde.  

 A decisão política que reconheceu o direito à saúde como fundamental trouxe um 

grande avanço para o estado democrático brasileiro, pois até então o Estado não tinha 

deveres como hoje estão previstos não apenas na Constituição, mas também nas normas 

infraconstitucionais que tratam da saúde
95

.  

 A Lei n. 8.080/90, juntamente com a Constituição federal, adota o conceito de 

saúde estabelecido pela OMS e reconhece a importância desse direito, que impõe ao 

Estado o dever jurídico de proteção. 

 A partir do momento em que há o reconhecimento do direito à saúde, o Estado 

passa a ter deveres na sua proteção e na adoção de medidas concretas para uma atuação 

ativa e eficaz para cumprir esses deveres. Consequentemente, ele deve elaborar e executar 

políticas públicas capazes de alcançar dois objetivos: (i) reduzir os riscos de doenças e 

agravos à saúde dos indivíduos e (ii) organizar uma rede de qualidade para garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde ou de interesse à 

saúde
96

. 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com a finalidade de atingir esses dois 

objetivos e conta com os instrumentos jurídicos, administrativos, institucionais e 

financeiros necessários para garantir o direito à saúde de toda a população que vive no 

Brasil, como será visto na seção seguinte.  

2.4 O Sistema Único de Saúde (integralidade e universalidade) 

É por meio do Sistema Único de Saúde - SUS - que o Estado desenvolve as 

políticas públicas de saúde. 

 O SUS integra as diversas instituições existentes e relacionadas com a defesa, 

proteção e promoção da saúde, além de ser responsável pela execução de ações e serviços 

públicos de saúde. Cabendo, a seu turno, à iniciativa privada prover os serviços privados 
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de saúde para complementar a rede de serviços públicos (art. 199 da Constituição 

Federal)
97

.  

 A Constituição Federal estabelece que os serviços públicos de saúde realizados pelo 

SUS devem ser acessíveis a todos de maneira igualitária. Esses serviços devem abranger a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva
98

. 

 Para tanto, as redes do SUS devem ser regionalizadas, respeitando-se a autonomia 

de cada ente federativo. As diretrizes básicas que devem trilhar consistem na 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência e na 

integralidade, que abrange as ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos. 

  A prevenção da doença é fundamental para evitá-la; mas, uma vez que o indivíduo 

é acometido por ela, todos os cuidados devem ser disponibilizados dentro do conhecimento 

científico existente. Por conseguinte, não importa se se trata de uma doença rara ou 

prevalente, pois o atendimento integral obriga o Estado a fornecer todos os recursos que 

estão a seu alcance para a recuperação da saúde de uma única pessoa, ou seja, todos os 

procedimentos terapêuticos reconhecidos pela ciência e autorizados pelas autoridades 

sanitárias competentes devem ser concedidos. As diretrizes do sistema de saúde são 

necessárias para impedir a omissão do Estado
99

.  

 A saúde foi reconhecida como um direito fundamental no artigo 6º da Constituição 

Federal, com efeitos imediatos e imposição de deveres de respeito, proteção e promoção, 

cuja observância é obrigatória pelo Administrador Público, que deve dar concretude a esse 

direito
100

.   

 Embora o direito constitucional à saúde não estabeleça as prestações devidas pelo 

Estado, este não tem liberdade para escolher as condutas que lhes forem convenientes, pois 

a realização do que a Constituição estabelece é um dever a ser cumprido por meio de 

políticas públicas sociais e econômicas, exigindo uma conduta positiva dos agentes dos 

três poderes
101

.  
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 O texto constitucional estabelece as linhas gerais das políticas que tratam do direito 

à saúde. De acordo com o art. 196, estas devem abranger prestações preventivas que 

protejam e promovam a saúde e o atendimento integral
102

.  

 Além da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional regula a forma como 

deve se dar a concretização do direito à saúde, conforme a Lei n. 8.080/1990 e a Lei n. 

8.142/1990. As disposições desses diplomas legais vão auxiliar na integração da norma 

constitucional
103

.  

 No início do século XX, as ações do Estado não visavam à promoção da saúde, pois 

o modelo campanhista privilegiava o combate às epidemias para evitar o contágio das 

doenças que se alastravam entre a população. Não havia preocupação com a qualidade de 

vida ou com a dignidade da pessoa humana. O Estado atuava de maneira geral para evitar 

doenças: as ações curativas eram prestadas por entidades particulares e por hospitais de 

caridade.  

A saúde pública não era universalizada até a Constituição de 1988. A rede pública 

se destinava apenas aos trabalhadores, fazendo com que grande parte da população 

dependesse de caridade para ter acesso aos serviços de saúde
104

.  

Entre as décadas de 1930 e 1940 surge o seguro social em razão da urbanização e 

da industrialização ocorrida no país, quando aparece uma massa de trabalhadores dispostos 

a reivindicar direitos. Com isso se desenvolve um Estado que visa controlar o povo através 

dos sindicatos e de uma legislação de bem-estar social, momento em que surgem os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, divididos segundo categorias profissionais 

e que aos poucos vão proporcionar assistência médica.  

Em 1967 os vários IAPs foram unificados para se transformarem no Instituto 

Nacional de Previdência Social, que posteriormente se transformou no Instituto Nacional 

de Seguridade Social - INSS. A partir desse momento a assistência à saúde passou a ser 

encargo do Ministério da Saúde
105

.  

Na década de 1970 a saúde era um direito somente do trabalhador com carteira 

assinada. Contudo, nesse período começou o Movimento Sanitário Brasileiro, que 

articulou diferentes atores sociais em favor do Movimento pela Reforma Sanitária. Este 
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movimento, a seu turno, alcançou sua máxima projeção na realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986, na qual foram traçados os princípios do Sistema Único de 

Saúde
106

. 

 Desta forma, no Brasil, até a década de 1980, os cuidados com a saúde ficaram a 

cargo dos contribuintes da Previdência Social. Em 1986, quando se realizou a VIII 

Conferência Nacional de Saúde, foi recomendada uma intensificação no processo de 

integração entre municípios, estados e a União, sendo que, no ano seguinte, surgiu o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS. 

Em 1988, com a Constituição Federal, criou-se o Sistema Único de Saúde, quando 

houve o reconhecimento de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, o que 

estimulou a descentralização, transferindo-se aos Estados e Municípios poderes para a 

regulamentação da saúde
107

.  

 Também houve mudança no panorama da saúde brasileira com a instituição do 

princípio da universalidade, pelo qual todos os indivíduos ficariam protegidos pelo sistema 

de saúde, fazendo valer o direito de todos os cidadãos.  

Para isso o artigo 198 da Constituição Federal estabeleceu uma rede regionalizada e 

hierarquizada para a prestação do serviço público de saúde.  

Desde então, a estrutura pública de efetivação do direito à saúde, no Brasil, é o 

Sistema Único de Saúde (SUS), que orienta e conforma as políticas públicas do Estado 

voltadas para a saúde
108

.  

 O termo rede regionalizada indica que a organização do sistema leva em 

consideração as especificidades de cada região geográfica e suas demandas na área da 

saúde. 

 O fato de ser uma rede dita hierarquizada deve-se ao escalonamento da prestação 

dos serviços a partir de sua complexidade, o que racionaliza o emprego dos recursos. A 

hierarquia segue três graus: atendimento primário, atendimento secundário e o atendimento 

terciário. O atendimento primário ou atenção básica envolve as ações de baixa 

complexidade, tais como consultas nas unidades básicas de saúde, as quais, dependendo do 

caso, encaminham o paciente para níveis superiores
109

.    
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 Esse sistema hierarquizado permite a otimização dos recursos, pois o atendimento 

básico tem um custo menor do que os outros, que só serão acionados em caso de 

necessidade. O artigo 198 da Constituição Federal dispõe sobre as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde, quais sejam, a descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; a participação da comunidade.  

A integralidade do Sistema Único de Saúde implica a obrigação do poder público, 

de acordo com os critérios estabelecidos em lei e na Constituição Federal, de formular 

políticas públicas que abranjam os serviços necessários à garantia da saúde de todos os 

cidadãos
110

. Compreende um conjunto articulado de ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis do sistema. 

Segundo o artigo 6º da Lei n. 8.080/1990, é preciso executar ações ligadas à vigilância 

sanitária, à vigilância epidemiológica, à saúde do trabalhador, à assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica, tendo o dever de absorver as inovações científicas e 

tecnológicas de saúde
111

. Desta forma, o SUS assegura a universalização da rede de 

atendimento e garante uma ampla gama de serviços e ações ao público.  

 O legislador constituinte estabeleceu a cooperação entre os entes estatais, que 

devem dividir as competências. Mas, apesar de a decisão ser conjunta entre União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, além do financiamento das ações ser articulado 

entre eles, a execução é normalmente realizada por apenas um ente, conforme a forma 

como foi pactuada a política
112

.  

Segundo Saulo Lindorfer Pivetta, o direito à saúde, na sua faceta prestacional, 

submete-se às reservas de ponderação e do politicamente oportuno ou adequado, 

observando-se a reserva do financeiramente possível. Isto se dá em razão do disposto no 

artigo 19-M da Lei n. 8.080/1990, que estabelece a integralidade do tratamento, desde que 

previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas e nas ofertas estabelecidas 

pelo SUS.  

 Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas (PCDT) são definidos como os 

documentos que estabelecem os critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento 

necessário, com os medicamentos apropriados, as posologias recomendadas, os 
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mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados a serem 

seguidos pelos gestores do SUS (artigo 19-N da Lei n. 8.080/1990)
113

.  

 Tais protocolos e diretries são elaborados a partir de critérios científicos e 

epidemiológicos, sendo mecanismos importantes de planejamento logístico e financeiro 

das ações estatais, pois a partir deles se estruturam as ações e serviços de saúde a serem 

ofertados pelo poder público. Não havendo o PCDT, a distribuição de medicamentos será 

feita de acordo com as relações de medicamentos dos estados e dos municípios
114

. 

 Desta forma, o usuário do SUS terá acesso ao tratamento estabelecido pelo PCDT, 

e não ao que entender melhor
115

.  

 O Ministério da Saúde é o responsável por promover a incorporação, exclusão ou 

alteração dos PCDT, tendo o apoio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, 

que se baseia nos critérios de evidência científica sobre a eficácia, efetividade e segurança 

do medicamento, produto ou procedimento, o qual já deverá contar com registro ou 

autorização no órgão competente, além da avaliação econômica em relação aos benefícios 

e custos (artigo 19-Q da Lei n. 8.080/1990)
116

.  

 Contudo, a observância do PCDT deve ser parcimoniosa, já que pode haver 

situações em que a moléstia não está prevista no protocolo ou a diretriz terapêutica não é 

adequada para o paciente específico, como, por exemplo, quando os efeitos esperados do 

medicamento não são observados, exigindo uma intervenção alternativa. 

 Na ausência do PCDT é possível que o médico receite ao paciente o medicamento 

ou o tratamento adequado, ainda que ele não esteja previsto na diretriz terapêutica. Porém, 

é necessário que a decisão seja devidamente motivada e analisada por uma junta médica, 

que o remédio tenha registro na ANVISA e seja o mais econômico dentre as opções 

similares em termos de resultado
117

.   

 Restringir o atendimento ao PCDT, quando a situação não se mostrar pertinente, é 

violar o princípio do atendimento integral, que abrange as ações e serviços preventivos e 

curativos exigidos para cada hipótese em todos os níveis de complexidade do sistema.  
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As doenças raras são o típico exemplo de violação do princípio do atendimento 

integral. Muitas delas ainda não têm previsão no PCDT; contudo, não pode haver omissão 

do Estado na concessão do tratamento.  

 Sendo assim, o SUS não deve tutelar apenas as pessoas que são acometidas por 

moléstias determinadas nos protocolos clínicos e cujos organismos respondam 

satisfatoriamente às diretrizes terapêuticas. Este procedimento pode gerar discriminações 

indevidas no sistema, além de violar a integralidade e a igualdade, ao se dar prevalência 

apenas às pessoas com doenças prevalentes
118

. 

 A integralidade é um princípio que considera os valores de justiça, democracia e 

efetividade do acesso à saúde, ao passo que a universalidade consiste em construir o acesso 

para todos e a equidade exige pactuar com todos, respeitando suas necessidades
119

. Tendo 

isso em vista, o SUS se mostra essencial para a eficácia do direito à saúde como um direito 

social capaz de impactar diretamente os direitos individuais, já que o pleno exercício da 

liberdade depende da forma como o Estado propiciará o tratamento à pessoa doente e de 

que forma ela poderá assegurar a sua plena dignidade.  

 Nesse contexto ganha importância o reconhecimento dos Diretos Humanos do 

Paciente, que será explicado de modo mais detalhado a seguir. 

2.5 Os Direitos Humanos dos Pacientes 

 A doença é uma experiência subjetiva e coletiva, pois afeta o indivíduo e o meio 

social que o cerca e ambos irão definir a experiência como indesejável. O profissional da 

saúde não vai vivenciar a doença, mas vai apreendê-la a partir de relatos do paciente. 

 O indivíduo doente não tem conhecimento técnico, mas é capaz de descrever a sua 

patologia a partir de sua experiência, que deve ser respeitada mesmo quando a sensação 

definida não tem base científica
120

.  

 A doença, de uma forma geral, impõe limitações à vida do paciente, que se torna 

vulnerável e estabelece uma nova relação com o meio, mais limitada. Ela implica o 

sofrimento, enfraquecimento, alteração das atividades rotineiras e desgaste emocional, 

circunstâncias que fragilizam e podem ser reconhecidas como degradação, o que resulta no 
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enfraquecimento psíquico. A cura é o objetivo do paciente para a saída do estado de 

impotência e de sofrimento
121

. 

 A doença faz parte da vida e todos em algum momento passarão por ela. Assim, 

todos, em algum momento da vida, serão pacientes, um daqueles que mostram o problema 

ao profissional em busca de auxílio e atenção à sua condição de saúde
122

.  

 Segundo Aline Albuquerque:  

 
O uso do termo paciente apresenta os seguintes pontos positivos: a) expressa a 

vulnerabilidade de sua condição; b) é o termo escolhido pelos movimentos 

reivindicatórios de direitos; c) traduz a relação entre o paciente e os profissionais 

de saúde, a relação humana que consiste no elemento fulcral do cuidado em 

saúde
123

. 

  

 O paciente não estabelece uma relação de consumidor com o profissional de saúde 

ou com o Sistema Único de Saúde, pois o acesso é universal e não demanda contrapartida. 

Portanto, trata-se de uma relação que tem por base o direito humano à saúde, em que os 

serviços e bens são os elementos essenciais
124

.  

 Os direitos humanos dos pacientes é um ramo do direito internacional dos direitos 

humanos que abrange as convenções, pactos, declarações internacionais e a jurisprudência 

internacional. Por ter previsão no âmbito internacional, ele se vincula ao princípio da 

dignidade humana, reconhecido de forma consensual na Declaração Universal de Direitos 

Humanos, de 1948
125

. 

 A OMS afirma que há um consenso internacional de que os pacientes têm direito à 

privacidade, à confidencialidade de sua informação médica e de consentir ao seu 

tratamento. Os referidos direitos reforçam, pois, uma relação com o profissional da saúde 

mais horizontal e menos assimétrica
126

. 

 Os direitos dos pacientes não se confundem com os direitos humanos dos pacientes. 

Os primeiros, tradicionalmente, são vinculados ao movimento dos consumidores e são 

abordados desde uma perspectiva consumerista, como parte em um contrato de prestação 

de serviços. Os segundos se ancoram na visão holística do paciente, visando à sua não 

discriminação ou exclusão social e a garantia da dignidade humana
127

.  
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 Os princípios dos direitos humanos dos pacientes são quatro: o cuidado centrado no 

paciente, a dignidade da pessoa humana, a autonomia relacional e a responsabilidade do 

paciente. 

 O princípio do cuidado centrado no paciente consiste no modelo em que o paciente 

é concebido como um agente fundamental do cuidado, pois é o principal beneficiário dos 

serviços de saúde. Com base nesse princípio é possível estabelecer uma parceria entre o 

profissional da saúde, o paciente e a família, mas a decisão final caberá ao paciente, após 

receber as informações necessárias com transparência e precisão
128

. Esse princípio objetiva 

que o tratamento de saúde atenda às necessidades do paciente, não apenas físicas, mas 

também emocionais, o que pode influenciar o resultado final de seu tratamento.  

 O princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio básico dos direitos 

humanos do paciente e que determina o respeito incondicional a todos os seres humanos, 

vedando toda forma de discriminação, escravidão, tortura, tratamento cruel ou degradante. 

O conteúdo mínimo desse princípio é o de que cada ser humano tem um valor intrínseco, 

que deve ser respeitado
129

. São exemplos de violação do princípio da dignidade humana a 

recusa do médico a estabelecer vínculo afetivo com o paciente, recusa a estabelecer o 

contato físico, desqualificação da queixa do paciente pelo médico, etc.
130

. 

 O princípio da autonomia relacional, por sua vez, estabelece que as decisões do 

paciente devem ser autônomas e de acordo com o seu interesse, sem influência dos 

familiares ou do médico, ainda que ele seja dependente do meio que o circunda e acabe 

considerando fatores culturais, sociais e religiosos. Isso não significa que o profissional de 

saúde deve se submeter aos desejos do paciente, mas sim que a família e a comunidade não 

podem decidir por ele, mesmo que o influenciem, como ser social que é
131

. 

 Por fim, o princípio da responsabilidade dos pacientes abrange o respeito às 

exigências do processo terapêutico e as obrigações decorrentes de medidas de saúde 

pública, como a vacinação obrigatória
132

. Com fundamento nesses princípios é possível 

afirmar que os pacientes têm os seguintes direitos humanos: direito à vida, direito de não 

ser submetido à tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante, direito ao 

respeito pela vida privada, direito à liberdade e à segurança pessoal, direito de não ser 

discriminado e o direito à saúde.  

                                                 
128

 ALBUQUERQUE, Aline. Direitos humanos dos pacientes. Curitiba: Juruá, 2016, p.73. 
129

 Ibid., p.77. 
130

 Ibid., p.78. 
131

 Ibid., p.83. 
132

 Ibid., p.83. 



 

 

 

38 

 Os referidos direitos podem ser alcançados quando a saúde concedida pelo Estado 

tem a qualidade desejada. “[...] A longa espera, a carência de informação, o desconforto 

das instalações e a insensibilidade em relação às necessidades dos pacientes repercutem 

negativamente em sua condição de saúde.”
133

. 

 A qualidade nos cuidados em saúde pode ser definida por sete atributos, segundo 

Aline Albuquerque:  

 
[...] a) eficácia, é a capacidade da ciência e da tecnologia de produzirem 

melhorias na saúde quando empregadas em circunstâncias favoráveis; b) 

efetividade, que consiste no grau em que as melhorias na saúde são, de fato 

realizadas; c) eficiência, que é a habilidade de diminuir os custos dos cuidados 

em saúde sem afetar as melhorias alcançadas; d) otimização, que significa o 

equilíbrio entre as melhorias dos cuidados em saúde e seu custo; e) 

aceitabilidade, que é definida como a conformidade dos cuidados em saúde com 

os desejos e expectativas dos pacientes; f) legitimidade, que exprime a 

conformidade com os padrões sociais traduzidos em princípios éticos, leis e 

regulações em geral; g) equidade, que constitui a adequação ao princípio que 

determina a distribuição equitativa de cuidados em saúde
134

.  

 

Os direitos humanos dos pacientes exigem que o cuidado da saúde seja de 

qualidade, executado por profissionais capacitados, com eficiência na utilização dos 

recursos e com o mínimo de risco possível, visando sempre ao resultado positivo.  

Desde 2009 vigora no Brasil a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, editada 

pelo Ministério da Saúde mediante a Portaria n. 1.820. Partindo-se de uma vertente dos 

direitos humanos, melhor seria o uso da palavra paciente para indicar a pessoa que tem 

uma doença, que se encontra vulnerável e necessita de cuidados
135

. Essa portaria não é uma 

lei, mas contém disposições que são de direitos humanos dos pacientes. Faltam, contudo, 

mecanismos de monitoramento de seu cumprimento.  

No estado de São Paulo há a Lei n. 10.241, de 17 de março de 1999, que dispõe 

sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no estado. Importa citar 

alguns de seus dispositivos: 

 

Artigo 2º - São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São 

Paulo:  

I - ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso;  

II - ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome;  

III - não ser identificado ou tratado por: a) números; b) códigos; ou c) de modo 

genérico, desrespeitoso, ou preconceituoso;  
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IV - ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, através da manutenção 

do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde 

pública;  

V - poder identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente por sua 

assistência, através de crachás visíveis, legíveis e que contenham: a) nome 

completo; b) função; c) cargo; e d) nome da instituição;  

VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: a) hipóteses 

diagnósticas; b) diagnósticos realizados; c) exames solicitados; d) ações 

terapêuticas; e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e 

terapêuticas propostas; f) duração prevista do tratamento proposto; 

g) no caso de procedimentos de diagnósticos e terapêuticos invasivos, a 

necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental 

a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e 

consequências indesejáveis e a duração esperada do procedimento; h) exames e 

condutas a que será submetido; i) a finalidade dos materiais coletados para 

exame; j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço de 

atendimento ou em outros serviços; e l) o que julgar necessário;  

VII - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com 

adequada informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele 

realizados; [...]  

XIX - ter um local digno e adequado para o atendimento;  

XX - receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa;  

XXI - ser prévia e expressamente informado quando o tratamento proposto for 

experimental ou fizer parte de pesquisa;  

XXII - receber anestesia em todas as situações indicadas;  

XXIII - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a 

vida; e  

XXIV - optar pelo local de morte.  
 

 A referida lei estadual também não faz uso da palavra paciente para lhe atribuir 

direitos, insistindo na palavra usuário, que, como já foi dito, esvazia a relação estabelecida 

com o sistema de saúde. Todavia, ela não deixa de estabelecer direitos importantes, ainda 

que restritos ao âmbito estadual. 

 Por fim, não há, no Brasil, uma legislação que fale sobre os direitos humanos dos 

pacientes, como o direito à recusa de tratamento em caso de doenças terminais, o direito à 

medicação analgésica, como opiáceos, nos cuidados paliativos, direito ao consentimento 

informado, lacuna que se reflete na ausência de políticas públicas e recursos para a 

execução desses direitos. Essa situação merece atenção principalmente quando se trata de 

doença rara
136

, o que será esclarecido no capítulo seguinte.   
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3 DOENÇAS RARAS E MEDICAMENTOS ÓRFÃOS 

3.1 O conceito de doenças raras 

  As doenças raras são aquelas que acometem um pequeno número de pessoas em 

cada país. Suas principais características são a dificuldade de diagnóstico, o alto custo do 

tratamento, o pouco interesse na produção de medicamentos em razão do pequeno mercado 

consumidor e a falta de estímulo para o desenvolvimento de pesquisas.  

 É difícil dizer o que é uma doença rara, e cada país vai escolher um tipo de 

definição para a elaboração da política mais adequada. A maioria das legislações existentes 

usa o critério da prevalência, ou seja, escolhem um número de casos e o relaciona com um 

número de habitantes
137

.  

 Dependendo da legislação vigente em cada país, será rara uma doença cuja 

prevalência é de 11 a 66 casos a cada 10.000 pessoas
138

. 

São doenças que existem em todas as partes do mundo e a maioria delas tem 

origem genética. Geralmente não são diagnosticadas ou são mal diagnosticadas e, por 

acometerem uma pequena parcela da população, não recebem a devida atenção dos agentes 

públicos
139

.  

Trata-se de doenças graves, crônicas, degenerativas e progressivas, além de 

apresentarem risco de morte, necessitarem de tratamento contínuo e provocarem a perda da 

qualidade de vida. Por conseguinte, tanto o paciente quanto seus familiares se tornam 

social, econômica e psicologicamente vulneráveis, tendo que enfrentar o preconceito da 

comunidade e a falta de tratamento adequado
140

. 

A pessoa que tem uma doença rara sofre com uma grande carga psicossocial, o que 

afeta seus familiares, pois a dificuldade de diagnóstico e de tratamento específico, além da 

dependência em muitos casos, acaba afetando não apenas o paciente, mas a todos que o 

cercam.  
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Em razão da raridade e da alta complexidade, as informações e o conhecimento 

acerca delas ainda são difíceis de serem alcançados nas instituições existentes
141

. Estima-se 

que aproximadamente 50% dos primeiros sintomas físicos se manifestam após o 

nascimento ou durante a primeira infância
142

. Quando a doença se manifesta na fase adulta 

do indivíduo, por serem crônicas e degenerativas, acarretam uma perda na qualidade de 

vida, com danos à autonomia, gerando necessidades especiais e implicações 

socioeconômicas que dificultam a inserção social. 

Estas circunstâncias, associadas à dificuldade na obtenção de medicamentos e de 

tratamentos, acarretam um problema psicossocial que importa na discriminação desses 

pacientes. Com isso, eles enfrentam dificuldade em conciliar a vida profissional com o 

estigma da doença, o que somente amplia a sua vulnerabilidade
143

.   

 Por não haver um critério único para o que seja uma doença rara, geralmente, a sua 

definição é feita pela lei ou por uma regulação específica, sendo que cada país pode usar 

um critério diferente, o que gera barreiras para o desenvolvimento de ações conjuntas e 

coordenadas de cooperação para o desenvolvimento de novos medicamentos ou 

tratamento. 

A dificuldade na troca de informações e de conhecimento de maneira global torna o 

diagnóstico precoce e o cuidado em tempo oportuno desafiadores
144

.  

A Classificação Internacional de Doenças (CID) se insere um conjunto de 

classificações usada pela OMS. As doenças raras, em razão da sua complexidade e origem 

genética, dificilmente encontram um código nessa classificação. É certo que a dificuldade 

de identificação foi atenuada pela evolução da tecnologia. Porém, muitas doenças raras são 

comorbidades, ou seja, duas ou mais doenças ao mesmo tempo, o que aumenta a 

complexidade da classificação
145

.  

A CID é um modelo biomédico que não considera os fenômenos biopsicossociais. 

Por isso, além dela, há a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde – CIF, que se baseia nas atividades que o indivíduo, com uma doença incapacitante, 
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pode praticar e como se dá a sua participação social, o que influencia na decisão sobre 

políticas públicas.  

As duas classificações, CID e CIF, complementam-se para auxiliar o paciente na 

obtenção dos benefícios. A codificação das doenças raras garante, afinal, que os doentes 

façam parte do sistema de saúde, possam ser identificados e que os dados sejam usados em 

investigação clínica e estudos epidemiológicos. Também pode ajudar na obtenção de 

cuidados de saúde em outros países. 

Aproximadamente quinhentas doenças raras constam da CID atual, que é a CID10. 

Uma nova versão, a CID11, está prestes a ser publicada e deve incluir novas doenças raras, 

com base no Orphanet, que é a base de dados das doenças raras mais completa, na qual 

cerca de sete mil doenças raras tem um código Orpha
146

.   

Assim, de um lado, ainda é difícil dizer que as doenças raras fazem parte de um 

sistema universal de código reconhecido, o que dificulta o registro confiável de pacientes 

na base de dados nacional ou internacional e impede o tratamento adequado dessas 

doenças
147

. De outro, em razão da ausência de uma definição precisa, é difícil estimar o 

número total de doenças raras no mundo
148

.  

 Há autores que afirmam que esse número pode chegar a 8000 doenças, dependendo 

do critério utilizado para a identificação. Cerca de 50% atingem as crianças e 80% são de 

ordem genética, sendo que o restante tem como causa infecções virais ou bacterianas, 

causas ambientais ou contato com material tóxico
149

.  

 É importante destacar que, além das doenças raras, podem existir as doenças ultra-

raras, definição surgiu na Inglaterra, onde se estabeleceu o critério de prevalência inferior a 

um caso para cada 50.000 indivíduos. 
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 O nome “doenças raras” surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos da América, 

mas somente em 1983, com a publicação da Lei de Medicamentos Órfãos (Orphan Drug 

Act), ele se tornou conhecido.  

Até o final da década de 1960, a raridade de uma doença era mencionada quando 

um paciente apresentava um diagnóstico delicado ao médico, quando a causa era genética e 

era obrigatória a comunicação científica decorrente da observação clínica
150

. Hoje, o 

conceito de doença rara está intimamente ligado ao conceito de medicamentos órfãos.  

 Há diversas razões para que a indústrias farmacêutica não se interesse em produzir 

determinado medicamento. Entre eles figuram os mercados limitados, número reduzido de 

pacientes para a realização dos testes clínicos, falta de conhecimento sobre os mecanismos 

da doença e baixa conscientização da sociedade.  

 O critério da prevalência usado para conceituar uma doença rara tem natureza 

econômica. Surgiu em decorrência da transição observada na década de 1970 entre a 

tradição clínica (ou modo artesanal), que considerava a doença rara como não 

problemática, e a medicina industrial, que atende um grande número de pessoas. No 

modelo industrial, em que o objetivo é o atendimento do maior número de pessoas 

possível, a raridade da doença se mostra como um empecilho ao funcionamento do mundo 

médico. Assim, reunir esses tipos de doenças em uma categoria denominada “doenças 

raras” faz sentido para o desenvolvimento de um meio de tratamento
151

. Isso posto, é 

possível afirmar que “doença rara” é a expressão para designar um amplo grupo de 

moléstias que tem um limite máximo de prevalência e que se caracteriza pela severidade e 

evolução clínica debilitante.  

Nos últimos anos a expressão ganhou relevância na Europa, pois surgiram grupos 

de associações de pacientes que exercem pressão sobre os governos para a execução de 

políticas de saúde adequadas. Calcula-se que haja entre 27 milhões e 36 milhões de 

portadores de doenças raras só na União Europeia. 

 Em outros países também tem crescido a identificação de doenças raras, visando ao 

desenvolvimento de políticas públicas, como as que existem nos Estados Unidos e na 

União Europeia. No Japão, por exemplo, considera-se doença rara aquela que acomete 

quatro pessoas a cada dez mil pacientes.  
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 Os Estados Unidos foram os primeiros a adotar uma política para beneficiar os 

portadores de doenças raras. Desde o ano de 2008 duzentos e cinquenta novas doenças são 

catalogadas por ano, afetando aproximadamente 25 milhões de cidadãos norte-americanos. 

Já na União Europeia estima-se que haja entre 5.000 e 8.000 doenças raras distintas, 

atingindo de 6% a 8% da população total da região
152

.  

Os Estados Unidos usam o critério da prevalência, definindo como rara a doença 

que atinge até 66 indivíduos em cada 100.000. Há ainda um critério alternativo, que 

considera as doenças que atingem até 200.000 cidadãos norte-americanos no território 

nacional
153

. Por terem sido o primeiro a estabelecer uma regulamentação para os casos de 

doenças raras, com a criação do Orphan Drug Act e da Food and Drugs Administration, já 

existem muitos medicamentos aprovados no país.  

 A União Europeia, por sua vez, caracteriza uma doença rara como aquela que que 

atinge até 50 pessoas em cada 100.000 cidadãos e coloca em risco a vida do paciente ou é 

cronicamente debilitante, exigindo esforços conjuntos para prevenir a morbidade, a 

mortalidade ou redução da qualidade de vida
154

. A primeira regulamentação do tema surgiu 

com a Resolução n. 141/2000, de 16 de dezembro de 1999, que trata dos produtos médicos 

órfãos, isto é, aqueles destinados ao tratamento de doenças raras. 

 No Brasil, inicialmente, defendeu-se que a nomenclatura correta para doenças raras 

seria doenças órfãs ou negligenciadas, pois são doenças que carecem de incentivos para o 

desenvolvimento de remédios por parte da indústria farmacêutica, devido ao custo elevado 

de produção, mercado consumidor restrito e pequeno número de pacientes para a 

realização de testes clínicos. Porém, atualmente já se usa o termo doença rara em algumas 

disposições legislativas, ainda que a ausência de um tratamento disponível e de 

medicamentos adequados possibilite caracterizá-la como uma doença órfã.  

 A vulnerabilidade dos pacientes acometidos por uma doença rara decorre da 

diversidade de sintomas, que apresentam diferentes graus de gravidade e expressão, não 

havendo uniformidade entre eles, exceto no que tange à severidade, eis que em geral há 

debilidade crônica e necessidade de tratamento contínuo
155

. 
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 Os pacientes, nesse caso, deixam de ter uma vida normal com plena capacidade e 

acabam se tornando dependentes seja de um parente ou de um profissional especializado, 

circunstância que prejudica o convívio social
156

. As doenças raras são, afinal, 

caracterizadas pela dificuldade que geram para os seus portadores. Comumente afetam a 

mobilidade, a habilidade de trabalhar, de socializar, causam a redução da expectativa de 

vida. Por isso esta condição acaba gerando consequências não apenas ao doente, mas para 

toda a sua família e aqueles que com ele convivem.   

 A principal causa das doenças raras é genética, por envolver uma ou várias 

anomalias cromossômicas ou mutações de genes. Essa característica gera mais dificuldade 

para a obtenção do tratamento e para encontrar profissionais da saúde que tenham o 

conhecimento necessário
157

. 

 A Resolução n. 28, de 4 de abril de 2007, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA - define que doença rara ou órfã é aquela que afeta um número 

pequeno de pessoas em comparação com a população em geral
158

.  

 O tratamento dos pacientes com doença rara deve se dar de forma multidisciplinar, 

envolvendo diversos tipos de especialidades médicas, além de psicólogos e profissionais 

dos serviços social, visando a um adequado diagnóstico, organização do tratamento e 

acompanhamento
159

. Estima-se que no Brasil haja entre 11 e 15 milhões de pessoas com 

doenças raras, o que demonstra a necessidade de atenção especial do Estado
160

.  

 O desenvolvimento de medicamentos para pacientes com doenças raras é custoso, 

pois os testes clínicos são prejudicados em razão do pequeno número de pessoas 

acometidas, o que também reduz o lucro da produção e aumenta o preço no mercado 

consumidor. 
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 A bibrose cística, por exemplo, é uma doença genética incurável, que afeta 

principalmente os pulmões e reduz a expectativa de vida. Para o tratamento da fibrose 

cística já existe um medicamento denominado Pulmozyme, desenvolvido pela Roche, que 

melhora a função dos pulmões e permite que o paciente respire mais facilmente.  

 A doença de Huntington é outro exemplo de doença rara. Trata-se de uma anomalia 

genética degenerativa do sistema nervoso central que causa movimentos involuntários, 

demência, perda das funções do corpo e morte precoce. A prevalência é de 1-9 pacientes 

por 100.000 habitantes na Europa. Os sintomas aparecem entre 30 e 50 anos de idade. 

 Por ser uma doença genética, muitas pessoas fazem o teste antes para saberem se 

sofrerão ou não com a enfermidade, que não tem cura e cujo tratamento visa melhorar a 

qualidade de vida. O paciente acometido por este mal torna-se dependente, por isso, é uma 

doença que tem um tratamento caro, exigindo cuidado em tempo integral. 

 A doença de Gaucher também é de causa genética, devida à deficiência de uma 

enzima, que pode resultar em desordem esquelética, alargamento do baço e do fígado, mau 

funcionamento do fígado, anemia e pontos amarelos nos olhos. Ocorre com uma 

prevalência de 1-9 por 100.000 pessoas, sendo sua prevalência alta em judeus da Europa 

oriental.  

 A Xeroderma Pigmentosum é uma doença genética rara que causa severa 

intolerância aos raios ultravioletas do sol, sendo os acometidos por esta anomalia descritos 

como fotossensíveis. Pacientes com esta doença possuem uma mutação no DNA que 

impede o trabalho do mecanismo de reparação da célula quando exposto aos raios solares. 

Menos da metade deles vivem até os 20 anos. Evitar a exposição ao sol é uma forma de se 

prevenir a doença. 

 A doença de Fabry é uma anomalia genética rara que pertence ao grupo das 

doenças lisossômicas, caracterizada pela deficiência da enzima alfagalactosidade A. 

Estima-se que sua incidência seja de 1 em 40.000 a 100.000 indivíduos do sexo 

masculino
161

. As principais complicações ocorrem na idade adulta, quando os pacientes 

desenvolvem doenças cardíaca e renal graves, sendo que a disfunção renal progressiva é a 

causa de óbito mais frequente. O tratamento consiste na reposição enzimática, que tem um 

alto custo por implicar na administração periódica da enzima sintética (betagalsidase ou 

alfagalsidase).  

 Como explicam Dailor Sartori Junior et al,: 
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A betagalsidase, produzida no período da coleta de dados pela Genzyme 

Corporation (EUA), empresa comprada pela francesa Sanofi-Aventis em 

fevereiro de 2011, possui aprovação pelo U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) e European Medicines Agency (EMA) (agencias reguladoras americana e 

europeia, respectivamente) desde 2003, além de ter sido a primeira a obter 

registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2006. A 

alfagalsidase, produzida pelos laboratórios Shire HGT (EUA), foi licenciada 

apenas pela EMA, não pelo FDA e teve seu registro aprovado no Brasil, em 

novembro de 2009. Em que pese a existência de registro no Brasil, a beta e a 

alfagalsidase não fazem parte de programa ou lista do Sistema Único de Saúde 

(SUS), consequentemente, não integram o componente especializado de 

assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, inexistindo, portanto, 

protocolos clínicos do MS balizando o seu uso
162

.  

 

 A raridade das doenças faz com que a comercialização dos medicamentos 

destinados ao seu tratamento não seja lucrativa, o que desestimula a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção, e coloca os doentes em situação de desvantagem e 

fragilidade.  

 O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1983 o Orphan Drug Act, o qual 

caracteriza o medicamento órfão como o destinado a uma doença que atinja menos de 

200.000 pessoas por ano e cria linhas especiais de financiamento governamental, impostos 

diferenciados, protocolos especiais de investigação e aprovação mais rápida do que a 

usual
163

.   

 O sucesso do Orphan Drug Act advém do número de tratamentos aprovados desde 

a sua criação, que beneficiou os portadores de cânceres raros e de doenças metabólicas.  

 Na União Europeia há a European Medicines Agency (EMEA), que, desde 1999, 

mantém uma política para os medicamentos órfãos. Considera que os fármacos devem se 

destinar ao tratamento de condições muito graves, que signifiquem um risco para a vida e 

que sejam extremamente raras, igual ou inferior a 50 por 10.000 habitantes. Uma vez 

considerado medicamento órfão pela EMEA, a sua produção contará com o 

aconselhamento científico da agência, obtenção de subsídios variados, redução de impostos 

e exclusividade de mercado.  

 Devido às poucas informações científicas disponíveis e do alto custo dos 

tratamentos, torna-se difícil a incorporação destas terapias em políticas públicas que 

possibilitem um acesso padronizado e gratuito. 
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 A possibilidade de escolha que possa se transformar em demanda é essencial aos 

pacientes com doenças raras. Assim, a constituição de grupos que compartilhem a mesma 

patologia facilita a obtenção de informações, direitos e tratamentos, além de viabilizar a 

intervenção na política em busca de novas estratégias em seu benefício.  

 Os membros de um grupo que trocam experiências diferentes auxiliam a todos que 

dele fazem parte, pois têm obstáculos similares e devem acreditar que têm algo importante 

a dizer sobre a condução de sua vida com algum tipo de doença rara.   

 Merece ser mencionado que a pessoa que tem uma doença rara é um consumidor 

que reflete sobre as suas decisões, e, atualmente, a troca de experiências é possível em 

razão do acesso à internet, que tornou realidade a integração de indivíduos com os mesmos 

problemas, em diferentes países, com o compartilhamento de estratégias para a busca de 

soluções.  

 Assim, os profissionais da saúde não podem temer o reconhecimento do indivíduo 

com doença rara que está fortalecido por informações, pois a relação de cuidado 

estabelecida entre eles é melhor quando há reciprocidade de conhecimentos.  

 O acesso à informação alcançado pela formação de grupos de pessoas com doenças 

raras reduz a exclusão social e as disparidades no tratamento de saúde, trazendo o senso de 

comunidade a estes indivíduos que já sofrem com o preconceito da sociedade, pois têm 

capacidade de transformar fatores sociais, econômicos e políticos.   

 Nos Estados Unidos da América há mais de 1.200 organizações de pacientes ativas, 

sendo que a mais conhecida é a National Organization for Rare Disorders (NORD). Esta 

organização influencia a agenda política, sendo uma das responsáveis pela criação do 

Orphan Drug Act, em 1983
164

. Já na União Europeia há a European Organization for Rare 

Diseases (EURORDIS), que auxiliou na criação da European Orphan Medicinal Products 

Regulation, em 1999
165

. 

 Com isso, os portadores de uma doença rara adquirem voz ativa para as suas 

demandas, que, paulatinamente, vão sendo alcançadas, já que existe uma intervenção no 

nível educacional buscando a conscientização da sociedade sobre o problema, ou seja, o 

fornecimento dos tratamentos, na pesquisa e na produção dos mesmos.  

 Assim, pode-se afirmar que há o fortalecimento dos pacientes com doenças raras 

quando há organizações capazes de dar-lhes voz e apresentar seus interesses, pois estas 
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conseguem intervir na política de saúde e nas decisões que irão de alguma maneira afetá-

los, mostrando que eles têm expectativas e que há quem lute por elas. 

 Porém, mesmo reunidos em grupos e fortalecidos, eles não deixam de ser 

vulneráveis, exigindo medidas especiais que considerem essa característica, as quais são 

abordadas na seção a seguir.  

3.2 O conceito de vulnerabilidade  

 A vulnerabilidade é uma palavra de origem latina que significa a possibilidade de 

ser ferido. Deriva do latim vulnerable = ferir e vulnerabilis = causa lesão.  

No século XX, o termo foi amplamente usado para definir grupos ou indivíduos 

fragilizados de alguma maneira e que necessitavam de proteção da integridade, da 

autonomia e da dignidade
166

.  

O conceito de vulnerabilidade implica a análise não apenas dos aspectos biológicos 

do adoecimento, mas também das interações que o indivíduo realiza na sua vida cotidiana, 

como se dão as suas relações interpessoais, que podem expô-lo a situações de agravo, e de 

que forma é possível evitar os riscos à saúde mediante práticas rotineiras, que podem ser 

absorvidas por intermédio de informação e de conhecimento
167

. 

 As pessoas nesta situação precisam ter ciência dos fatos que lhe propiciam este 

estado e doss meios para superar os obstáculos materiais, culturais e políticos que assim as  

mantêm. Além de informação, é necessário comunicação, diálogo e compartilhamento para 

que sejam encontrados caminhos efetivos para os problemas
168

. 

A vulnerabilidade pode ser identificada em três dimensões: individual, social e 

programática. 

 A dimensão individual da vulnerabilidade consiste na possibilidade de uma pessoa 

vivenciar o processo de adoecimento ou dele se proteger conforme sua constituição física e 

sua vida construída na sociedade. Não desprezando os aspectos biológicos, ela valoriza a 
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intersubjetividade e a forma como o indivíduo inserido numa comunidade pode prevenir a 

doença ou reduzir os seus efeitos
169

.  

 A dimensão social da vulnerabilidade  

 

[...] busca focar diretamente os aspectos contextuais que estão na base das 

vulnerabilidades individuais. Aspectos como a estrutura jurídico-política e as 

diretrizes governamentais dos países, as relações econômicas, as relações de 

gênero, as relações raciais, as relações entre gerações, as atitudes diante da 

sexualidade, as crenças religiosas, a pobreza, a exclusão social etc., são aspectos 

que permitem compreender melhor as práticas dos indivíduos e suas relações 

com os processos de adoecimento. Redução de vulnerabilidade a qualquer 

agravo depende, portanto, de aspectos como: acesso a meios de comunicação, 

escolarização, disponibilidade de recursos materiais, poder de influenciar 

decisões políticas, possibilidade de enfrentar barreiras culturais, estar livre de 

coerções violentas etc.
170

 

 

 Por fim, a dimensão programática da vulnerabilidade tem por propósito analisar de 

que forma as instituições, em dadas circunstâncias, podem aumentar, reproduzir ou reduzir 

as condições de vulnerabilidade dos indivíduos. Ela verifica a forma como serviços de 

saúde e de educação propiciam condições desfavoráveis, ou não, para a transformação dos 

indivíduos em relação ao contexto social em que vivem
171

.    

 O desenvolvimento de conceitos e práticas de vulnerabilidade tem estreita ligação 

com os direitos humanos, pois os princípios reconhecidos internacionalmente nas diversas 

declarações privilegiam a promoção da saúde e auxiliam na obtenção de resultados que 

levem a uma redução da vulnerabilidade dos sujeitos envolvidos em processos de 

adoecimento
172

. 

 O processo do adoecimento é dinâmico e envolve fatores biológicos, 

comportamentais, sociais, políticos etc., que o influenciam. A prevenção, nesse caso, não 

se dá apenas antes do início da patogenia, mas em todo o seu processo, até mesmo após a 

cura, já que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida do indivíduo e das pessoas que 

com ele convivem.  

 

[...] Nesse sentido, prevenir, tratar e recuperar são tarefas estreitamente 

articuladas no cuidado em saúde: o tratamento ajuda a prevenir, a prevenção 
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melhora os tratamentos, a recuperação depende e fornece a ambos referências 

para aperfeiçoarem objetivos e métodos.
173

 

 

Para auxiliar na redução da vulnerabilidade é importante estabelecermos a noção de 

cuidado como um atributo e uma necessidade universal dos seres humanos
174

.

 Considerando que é sobre o corpo dos indivíduos que a medicina e sua tecnologia 

intervêm, não se pode negar que o cuidado é um fator necessário no seu desenvolvimento. 

O envelhecimento populacional pressiona o desenvolvimento do cuidado médico, 

tendo em vista o aumento de doenças crônicas
175

. Assim, o corpo doente cobra do médico 

essa relação pautada no cuidado, na responsabilidade, pois cuidar é ser responsável pela 

articulação entre o sofrimento e o ser humano, para preservá-lo da dor, ainda que o adoecer 

tenha retirado a sua esperança numa linha progressiva e estável da vida humana
176

.  

 Na Modernidade, a medicina estava ligada à arte de curar. Na contemporaneidade, 

a prática médica remete ao cuidado: altera-se o olhar antes voltado apenas à cura. Isso se 

dá em razão do advento do crescimento de doenças crônicas, capazes de estabelecer uma 

relação entre médico e paciente distinta da que até então existia
177

. 

 A perspectiva do cuidado não se restringe à solução do problema pela aplicação da 

ciência. Trata-se de uma forma específica de atuar no encontro clínico, um determinado 

modo de construção da relação entre médico e seu paciente.  

O médico, inicialmente, precisa fazer o diagnóstico e elaborar uma terapêutica 

correspondente, mas não apenas isso. É mediante a relação estabelecida com o paciente 

que se torna possível ouvi-lo sobre suas queixas e demandas. Esse histórico é importante 

para o êxito técnico da solução apresentada, na medida em que deve ter sentido e ser 

factível para as condições usuais de vida do paciente, como um sujeito que vive em 

sociedade e tem expectativas futuras e valores em seu universo
178

.  

 O médico deve estar atento aos detalhes da vida cotidiana do paciente, considerar a 

sua sabedoria, a doença de que se queixa, visando melhorar o seu projeto de vida.  
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A proposta terapêutica deve levar em consideração esse projeto de vida. Logo, o 

conceito de cuidado consiste nessa relação estabelecida entre médico e paciente em que o 

saber técnico científico se une ao saber prático, pois a prática médica também é social
179

.      

Muitos profissionais da saúde ignoram a sociabilidade de suas práticas, 

considerando-as neutras quanto aos valores. Isso se dá em razão da ausência de percepção 

do sentido histórico da saúde, que não se restringe à evolução das tecnologias. 

A noção de cuidado se interessa diz respeito não apenas ao adoecimento físico ou 

mental, mas também às práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde do 

indivíduo que tem a sua experiência histórica corporal na comunidade. O paciente, nessa 

relação de cuidado, é humanizado e singularizado
180

.   

 A crescente transformação da medicina contemporânea, pautada por um crescente e 

progressivo uso de tecnologias, tem auxiliado na intervenção terapêutica, ampliando a 

eficiência e a segurança dessas intervenções, e melhorando o prognóstico e a qualidade de 

vida dos pacientes. Porém, esse procedimento acaba esquecendo os aspectos psicossociais 

do adoecimento, limitando a interação de médico e paciente, o que gera uma crise de 

confiança nessa relação, na medida em que as intervenções não se mostram sensíveis às 

pessoas e são incapazes de reconhecer os próprios limites
181

. 

 Daí a importância do desenvolvimento de um saber técnico-científico e de um saber 

prático, propiciado pela relação entre sujeitos que aprendem uns com os outros. Assim, 

mais do que tratar um objeto, há uma relação pautada pelo cuidado, em que a obtenção do 

estado de saúde não é a única finalidade e em que ela se expande para atingir o contexto 

em que vive o paciente
182

. 

 Desta forma, a relação estabelecida com os métodos de psicologia, antropologia, 

sociologia, filosofia podem auxiliar na relação dos sujeitos, superando a perspectiva 

individualista decorrente do modelo de saúde que prevalecia até o século XIX
183

. Somente 

assim, o cuidado alcançará o projeto de felicidade do sujeito em situação de 

vulnerabilidade.  

 O projeto de felicidade é um horizonte normativo que faz parte da noção de 

cuidado, sendo consistente com a identificação do que as pessoas estão buscando quando 
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procuram um tratamento de saúde e de que forma a técnica e a ciência podem auxiliá-

las
184

. Para conceituarmos este “projeto de felicidade”, é preciso avaliar como entendemos 

o nosso modo de ser, como compreendemos a nós mesmos e o mundo em que nos 

situamos, pois nele vivemos e, assim, deveríamos buscar atribuir-lhe um sentido.  

A felicidade se consubstancia em uma ideia pela qual regulamos nossas decisões, 

nossas ações, a forma como movemos nossos projetos. Buscar-se-á identificar como se dá 

a vivência no mundo e os obstáculos com que se confrontam os projetos defendidos. É uma 

experiência sempre incompleta, que tende a ser mantida conforme o indivíduo encontra o 

bem-estar
185

.  

 Nesse sentido: 

 

Ao tomarmos os projetos de felicidade como horizonte normativo, temos, como 

visto, de renovar nossas técnicas de cuidado, ampliando inclusive os saberes que 

ativamente buscaremos utilizar no cotidiano de nosso trabalho em saúde. Vamos 

continuar precisando de ciências biomédicas de última geração, claro, mas 

também precisaremos buscar mais ativamente conhecimentos oriundos das 

ciências humanas, pelo tanto que elas podem nos ensinar sobre os diversos 

modos de estar no mundo das pessoas e comunidades. Mas vamos especialmente 

precisar usar a sabedoria prática, ou seja, precisaremos fundir horizontes entre 

nossos saberes técnicos e os saberes que as pessoas de quem cuidamos 

acumularam sobre si próprias e seus projetos de felicidade, com a abertura 

necessária para que, do diálogo entre esses saberes, surjam boas escolhas sobre o 

que e como fazer nas diversas situações de cuidado
186

. 
 

De outro enfoque é possível afirmar que a vulnerabilidade é um princípio ético 

reconhecido pela Declaração Universal de Bioética e Direitos do Homem, da UNESCO, 

aprovada em outubro de 2005, razão pela qual é um termo que tem se tornado comum no 

discurso bioético
187

.  

A vulnerabilidade como princípio ético é o resultado de riscos e ameaças que estão 

presentes ao longo do tempo e a ausência de defesa para lidar com o desfecho negativo 

deles. 

Trata-se de um conceito complexo e multidimensional, que inclui o funcionamento 

biológico; o psicológico, que se manifesta pelas funções psíquicas do indivíduo. Ele está 

ancorado nos recursos emocionais e afetivos; espiritual, enfocando diferentes recursos 
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simbólicos e os limites impostos pela realidade; o cultural, social e ambiental, produzidos 

pelo entorno sociocultural e agenciados pelas condições de desigualdade social, econômica 

e política
188

.  

O reconhecimento de que pessoas ou populações são vulneráveis impõe a 

obrigatoriedade ética da sua defesa e proteção, observando-se a necessidade de respeito à 

autonomia e à justiça
189

. 

 A vulnerabilidade é constitutiva do humano e diferencia as pessoas e populações de 

forma positiva
190

. Nesse contexto, todas as pessoas em algum momento da vida estarão em 

condição de vulnerabilidade, pois é uma condição universal que conduz a 

responsabilidades recíprocas. É um modo de ser da humanidade que exige uma resposta 

não violenta entre os indivíduos, uma ação responsável e solidária, pois o modo como 

devemos agir decorre do modo como somos e queremos ser
191

.  

 A vulnerabilidade serve de fundamento para os conceitos de integridade, dignidade 

e autonomia, mas vai além deles, pois ter consideração por quem é vulnerável implica a 

proteção de sua vida.    

 
Por isso o princípio da vulnerabilidade aponta para os limites do respeito 

e da consideração pela vida, prescritos por outros princípios éticos. Nesse 

contexto o conceito de integridade adquire um sentido mais profundo, 

pois se trata da integridade da pessoa ou simplesmente da vida. Assim, o 

respeito pela integridade inclui e exige a consideração ética pela 

vulnerabilidade. Desse modo, o principio ético da vulnerabilidade tem a 

primazia sobre outros princípios éticos, pois ele exprime as condições 

necessárias para que os seres humanos possam desfrutar de uma vida boa, 

íntegra e digna. O esquecimento e a negação da vulnerabilidade é uma 

das causas da atual crise ética
192

. 

 

 As sociedades criaram estruturas para a proteção dos seres humanos, a fim de 

diminuir a fragilidade do corpo individual e do conjunto da população. Ao Estado compete 
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interferir na gestão da vida e da saúde das pessoas para que haja a superação da 

vulnerabilidade de sua população
193

.  

As políticas de proteção não devem reduzir os indivíduos vulneráveis ao estado de 

vítima, mas sim conduzi-los ao alcance de uma autonomia com dignidade e justiça
194

.  

 Para José Roque Junges, a vulnerabilidade implica o conceito de resiliência, que 

consiste na possibilidade de o indivíduo recuperar-se e seguir em frente com uma doença 

ou após sua recuperação. Trata-se da capacidade de se desenvolver bem para continuar 

projetando o futuro, a despeito das vicissitudes inevitáveis da vida, e continuar criando 

novas perspectivas. A resiliência diz respeito ao desenvolvimento de fatores de proteção 

contra situações propícias à vulnerabilidade que não estão nos indivíduos, mas nas 

condições sociais, nas relações comunitárias e nos aspectos culturais e simbólicos da 

sociedade
195

. É uma condição essencial para que o ser humano compreenda a sua finitude e 

a sua sensibilidade em relação a uma determinada ação proveniente de outro ser e do 

ambiente em que vive
196

. 

 Nesse sentido: 

 

A vulnerabilidade revela no mundo humano a experiência existencial do 

sofrimento, motivação fundamental da esperança de ser cuidado e talvez de ser 

curado. Assim, ela é atribuída, antes de tudo, mas sem exclusividade, ao sujeito 

humano como pessoa. A vulnerabilidade não é para o ser humano  um estado, 

mas a condição mesma de sua humanidade, finita, mortal. Ela encarna a ameaça 

letal, pois faz com que o homem esteja num estado de abandono, de angustia, 

tendo perdido as amarras e balizas, subjugado pelas deficiências do viver. Como 

já foi dito, a condição existencial da vulnerabilidade leva à transcendência do 

estado de fragilidade, permitindo ao ser humano ainda bradar por ajuda por 

cuidado e cura, a doença a que está sujeito todo ser humano é a expressão mesma 

da vulnerabilidade fundamental. [...]
197

.  

 

 A compreensão da vulnerabilidade nesse sentido conduz a uma ética da solicitude, 

do cuidado com o outro. No âmbito médico, a vulnerabilidade significa o anseio de ser 
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auxiliado e de receber cuidado, voltando-se ao outro para que haja alívio de seu 

sofrimento
198

.  

Portanto, a prática do profissional de saúde deve reforçar a capacidade individual e 

coletiva de agir, auxiliando na humanização do exercício da medicina. Uma visão voltada 

apenas para a doença, uma linguagem insensível, uma forma de atendimento em massa são 

decorrências de um modelo biomédico que ignora a existência do todo existencial da 

pessoa e não podem mais prevalecer na atualidade
199

. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, instituída pela Portaria de 

Consolidação GM/MS n. 2, de 28 de setembro de 2017, no Anexo I, estabelece que o 

cuidado é essencial para a redução da vulnerabilidade decorrente do adoecimento, a fim de 

evitar a incapacidade, o sofrimento crônico e a morte prematura de indivíduos.   

A participação de todos os envolvidos no processo de saúde/doença, desde o 

indivíduo com doença rara, sua família até os grupos que os une, é essencial para a análise 

e elaboração de ações que objetivem a melhora da qualidade de vida. Assim, o agir na 

saúde se dá pelo estabelecimento de compromissos e responsabilidades assumidos com o 

viver bem, tendo em vista a redução das situações de vulnerabilidade
200

. 

3.3 Os medicamentos órfãos 

 O medicamento
201

 é uma substância prescrita para atenuar ou tratar um mal físico 

ou uma doença. A ANVISA define medicamento como um produto farmacêutico, 
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tecnicamente obtido, com finalidades profiláticas, curativas, paliativas ou para fins de 

diagnóstico, ou seja, destina-se à prevenção, tratamento ou controle de doenças
202

.  

 A produção de um medicamento tem por objetivo o seu uso para as necessidades 

terapêuticas indicadas. Além disso, deve ser um produto lucrativo para a indústria 

farmacêutica. 

O medicamento que se destina ao tratamento de doenças raras é denominado órfão. 

Os medicamentos órfãos são assim denominados em razão do baixo retorno do 

investimento, porque seu mercado é limitado em razão do número reduzido de pacientes, o 

que afasta o interesse das indústrias farmacêuticas de investir na produção
203

.   

Em alguns países há leis que buscam incentivar a pesquisa e o desenvolvimento 

desses fármacos visando à prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Os Estados Unidos, a 

União Europeia, a Austrália e o Japão são alguns deles
204

.  

 As legislações que incentivam a produção desses medicamentos atribuem-lhes uma 

condição especial, concedendo incentivos regulatórios e de desenvolvimento (mecanismos 

pull), bem como incentivos fiscais com exclusividade de mercado (mecanismos push). Os 

mecanismos push objetivam a redução dos custos industriais, enquanto os mecanismos pull 

visam à criação de um mercado favorável
205

.  

 Todavia, a produção, mesmo com as concessões estabelecidas, tem um alto custo 

para o consumidor, o que consiste em um desafio para a formulação de políticas públicas 

para o fornecimento
206

. 

 No Brasil não há uma política específica para a produção de medicamentos 

destinados a doenças raras. Assim, a procura por medicamentos que foram produzidos em 

outros países é grande e a judicialização para obtê-los tem se tornado cada vez mais 

comum
207

.  
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 Os medicamentos órfãos são um tópico importante do tema da assistência 

farmacêutica específica para doenças raras. O termo foi usado pela primeira vez em 1968 

para dispor sobre medicamentos úteis que não estavam disponíveis no mercado, pois a sua 

exploração não é considerada lucrativa por uma série de fatores. 

Para ser considerado um medicamento órfão dois conceitos são utilizados em 

conjunto. O primeiro deles é o epidemiológico, que trata da prevalência ou incidência da 

doença em uma população. O segundo é o econômico, pois há presunção de 

nãorentabilidade do medicamento destinado à terapêutica da doença em questão. 

Nos últimos anos foi criada legislação específica para os medicamentos órfãos nos 

Estados Unidos da América (1983), no Japão (1993), na Austrália (1998) e na Europa 

(2000). Estas normas têm por finalidade incentivar seu desenvolvimento, haja vista que o 

setor privado tem pouco estímulo para produzi-los em razão do pequeno número de 

pessoas atingidas
208

. No Brasil, ainda não existe uma legislação específica sobre o tema. 

É importante destacar que o desenvolvimento de medicamentos é um processo 

longo, que abrange ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos até o registro no órgão 

competente
209

. Inicialmente temos a pesquisa básica, que é a fase de descoberta, em que os 

pesquisadores identificam os novos compostos. Em seguida se inicia a pesquisa pré-

clínica, em que são verificados os parâmetros de segurança e eficácia da droga, por meio 

de estudos de toxidade e de atividade in vitro e em animais vivos. Comprovando-se a 

eficácia e segurança em animais, é possível passar para a fase dos testes em humanos
210

. 

 A pesquisa clínica é a fase de desenvolvimento dos medicamentos, em que são 

avaliadas sua eficácia e a segurança em seres humanos. Somente após os testes clínicos é 

possível conseguir o registro. Os ensaios clínicos são divididos em fases.   

 

(a) Na primeira fase do Ensaio Clínico, busca-se conhecer a tolerância e o 

metabolismo do medicamento. Para tanto, voluntários sadios recebem doses 

crescentes da nova substância; 

(b) Na etapa subsequente, um grupo ainda pequeno de pacientes voluntários 

recebe uma dose determinada da substância. Objetiva-se alcançar a dose ótima, 

ou seja, aquela em que se verifica o melhor efeito terapêutico, combinado ao 

menor conjunto de reações adversas; 
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(c) Ato contínuo, chega-se à fase de estudo piloto, na qual o medicamento é 

administrado em um número grande de pacientes, variando de dezenas a 

milhares, a depender do tipo de patologia. Visa-se a avaliar a eficácia e 

segurança do produto, ressalvando-se que a avaliação é feita comparativamente, 

utilizando-se um placebo ou um outro tratamento de referência. Ademais, 

cuidados na utilização e riscos de interação com outras substâncias também são 

identificados
 211

. 

 

 Por fim, o registro do medicamento ocorre quando ele está habilitado para a 

comercialização e utilização pelas pessoas doentes. No Brasil, o registro ocorre na 

ANVISA. Para a sua obtenção é preciso que todas as informações sobre o medicamento 

sejam compiladas e submetidas à análise e aprovação
212

. 

 Ramon Wiest descreve as fases e os períodos para a produção dos medicamentos:    

 
A fase 1 leva cerca de 2 anos e corresponde ao período no qual identifica-se o 

produto ou doença alvo para conduzir as pesquisas de ordem básica. Na fase 2 

ocorre a delimitação do estudo e o início dos ensaios pré-clínicos, nos quais os 

princípios ativos são testados em animais para verificar sua eficácia e segurança. 

Esta fase leva entre 3 e 6 anos para ser desenvolvida. A fase 3 leva de 6 a 7 anos 

e corresponde ao período no qual ocorrem os ensaios clínicos, ou seja, os 

produtos passam a ser testados em seres humanos. Já na fase 4, que decorre em 

aproximadamente 2 a 4 anos, são verificados os ensaios realizados na fase 

anterior. Caso o resultado tenha sido positivo, a indústria farmacêutica busca o 

registro e a autorização para a comercialização junto às autoridades de saúde. Por 

fim, a fase 5 trata da introdução deste medicamento no mercado de fato. Destaca-

se que todo o processo leva em torno de 14 anos, o que evidencia a sua 

complexidade e a necessidade de um elevado dispêndio de capital humano e 

monetário para sua conclusão
213

. 

 

 Posteriormente ao registro e a colocação do medicamento no mercado, são 

identificadas as reações adversas que não ocorreram nos testes clínicos e que possibilitam 

traçar a relação custo-benefício do tratamento
214

. 

No Brasil não há uma política específica para a pesquisa e produção de 

medicamentos órfãos
215

.  
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 Ao alcançar o status de órfão na Agência responsável, o medicamento terá a 

exclusividade de mercado, assistência no protocolo, redução de taxas, créditos no imposto 

e subvenções específicas, mecanismos push e pull. 

  A exclusividade do mercado é um fator que incentiva as empresas farmacêuticas, 

pois durante o período de exclusividade os produtos similares e competitivos não podem 

ser comercializados, a menos que demonstrem superioridade
216

.  

 Os incentivos oferecidos para a pesquisa e produção buscam compensar o pequeno 

mercado de doenças, mas isso não significa que haverá uma diminuição na qualidade do 

produto. Ainda que algumas condições sejam muito raras e as evidências reduzidas, o 

número de pacientes que desejam se submeter aos testes mostra-se suficiente para um bom 

estudo clínico
217

. 

 Os medicamentos órfãos são diferentes dos medicamentos essenciais. Os primeiros 

têm em foco o paciente individual, sem consideração das demandas da sociedade como um 

todo, até porque se trata de uma doença rara, em que o número de indivíduos acometidos é 

pequeno. Os medicamentos essenciais são indicados na saúde pública para as doenças 

prevalentes e são efetivos pelo método de medicina baseada em evidência, tendo em vista 

o grande número de pessoas acometidas
218

.   

 O fato de um medicamento ser designado como órfão não significa que ao final das 

pesquisas ele será autorizado para o mercado.  

Heemstra E. Harald et al. afirmam que em um estudo de 2004 ficou demonstrado 

que somente 7,1% dos medicamentos órfãos designados na União Europeia foram 

aprovados para o mercado, o que levou a questionar se os incentivos são suficientes para o 

acesso a eles
219

. Porém, não se pode negar que a concessão de benefícios estimula as 

pesquisas e amplia a possibilidade de o paciente receber o tratamento, apesar de os 

obstáculos existirem.  
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 É provável que no Brasil exista de 11 a 15 milhões de brasileiros afetados com 

algum tipo de doença genética considerada rara, com um percentual crescente, o que 

demandará tratamento e acesso a medicamentos que ainda não existem no mercado
220

.  

 Embora já haja medicamentos órfãos sendo comercializados nos Estados Unidos, 

na União Europeia e nos países asiáticos, poucos foram incluídos na lista do sistema de 

saúde brasileiro. Um exemplo de medicamento que obteve êxito e foi introduzido é a 

imiglucerase, para o tratamento da doença de Gaucher, uma condição rara, pertencente ao 

grupo das doenças de depósito lisossomal
221

.    

 Para Raquel Boy e Fermin Roland Schramm, os medicamentos órfãos são assim 

denominados por dois motivos econômicos: condição rara, que afasta a rentabilidade do 

mercado, ou condição prevalente em países em desenvolvimento, que são pobres para 

pagar o preço e garantir o lucro
222

. 

 Nos países em desenvolvimento, há, de fato, um conflito entre investir um grande 

valor para custear o tratamento de poucos e a possibilidade de uso desse mesmo montante 

para o tratamento de muitas doenças que acometem a população. Há modelos econômicos 

para a avaliação da alocação de recursos dos medicamentos, mas o mais utilizado ainda é o 

custo-efetividade, que analisa o resultado clínico do tratamento em termos de custo 

monetário. O controle contábil do tratamento é feito pela indústria farmacêutica, que acaba 

não fazendo distinção entre eficácia e efetividade
223

.  

 A legislação existente nos Estados Unidos e na União Europeia tenta ultrapassar 

alguns obstáculos impostos ao acesso de medicamentos órfãos, o que será explicado a 

seguir. 

3.4 Medicamentos órfãos nos EUA e na União Europeia 

 O medicamento órfão é aquele utilizado no tratamento de doenças raras.  

 Nos Estados Unidos, pessoas portadoras de algum tipo de doença rara se reuniram 

em grupos e, entre as décadas de 1950 e 1980, começaram a chamar a atenção do público 
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em geral para a dificuldade enfrentada em relação ao financiamento e desenvolvimento de 

tecnologias destinadas ao tratamento de suas doenças. Esta maneira de atuar criou um 

vínculo entre cientistas e pacientes que possibilitou a captação de recursos para a 

realização de ensaios clínicos e testes com medicamentos inovadores
224

.  

 Em 1983 houve a instituição do Orphan Drug Act, uma legislação específica que 

regula o desenvolvimento e o acesso ao mercado de drogas destinadas ao tratamento de 

doenças raras. Essa foi a primeira legislação surgida no mundo sobre o tema. 

 Em razão do limitado número de pessoas portadoras de doença rara, é reduzido o 

número de voluntários e pacientes para a realização de testes clínicos, o que torna difícil a 

realização de pesquisas nesta área. Para solucionar este problema o Orphan Drug Act 

instituiu incentivos para a indústria farmacêutica realizar pesquisas e produzir novos 

medicamentos. 

 Na União Europeia somente no ano 2000 entrou em vigor o EC Regulation of 

Orphan Medical Products, para regulamentar a produção e o mercado de medicamentos 

utilizados no tratamento de doenças raras. O órgão responsável pelo desenvolvimento do 

medicamento precisa comprovar (i) que o produto se destina ao tratamento, diagnóstico ou 

prevenção de uma doença rara e (ii) que ou não há medicamento para essa mesma 

finalidade ou que o existente é inferior ao que será desenvolvido
225

. 

 Segundo Ramon Wiest: 

 
No período compreendido entre a data da sua instituição e outubro de 2006 a 

European Medicines Agency – EMEA designou como órfãos 31 novos 

medicamentos, proporcionando uma possibilidade de tratamento para 36 

diferentes doenças raras. Do total, a grande maioria, correspondente a 44,4%, foi 

desenvolvida para o tratamento de câncer e doenças auto-imunes, e 25% 

destinado ao tratamento de distúrbios metabólicos ou alimentares
226

.  

    

 As empresas farmacêuticas têm como objetivo o lucro. Elas trabalham em 

consonância com o mercado para alcançar o retorno financeiro dos investimentos feitos. 

Estas empresas não se preocupam com questões humanitárias, respondendo a estímulos 

econômicos. Por esta razão é importante para a sociedade que a produção de medicamentos 

órfãos tenha um tratamento diferenciado por parte do setor público, com incentivos 
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econômicos para fomentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento
227

. Quando o 

medicamento não é lucrativo, ainda que eficaz para o tratamento da doença, a empresa 

farmacêutica tem a faculdade de não produzi-lo. 

 Seguindo esse entendimento, outros países elaboraram legislações destinadas à 

produção de medicamentos órfãos. São eles Singapura (Medicines Exeption Order – 1991); 

Japão (Orphan Drug Development Programa – 1993); Coreia do Sul (Orphan Drug Act – 

1998); Austrália (Orphan Drug Program – 1998) e Taiwan (Orphan Drug Act – 2000)
228

. 

 Os medicamentos órfãos atendem a um mercado pequeno e o processo de 

desenvolvimento de um medicamento é longo e oneroso. A existência de uma legislação 

que crie incentivos econômicos, exclusividade de mercado e redução dos ônus financeiros 

é importante para estimular as empresas farmacêuticas, garantindo-lhes o lucro tão 

almejado. 

 Nos Estados Unidos e na União Europeia, quando um medicamento é denominado 

órfão, a empresa responsável pela pesquisa e produção conta com cinco tipos de incentivo.  

 O primeiro deles é o procedimento centralizado de análise, o que facilita a 

condução de projetos nos variados campos científicos, dando-lhes mais velocidade na 

aprovação das drogas órfãs. No caso da União Europeia, a fim de evitar que cada país 

tenha que conduzir seu próprio processo de avaliação, há uma agência que centraliza o 

procedimento, diminuindo custos e o tempo para a aprovação
229

. 

O segundo incentivo consiste na assistência aos protocolos, ou seja, o auxílio ao 

desenvolvimento de processos padronizados que possibilitem verificar o funcionamento 

seguro do fármaco em menor tempo. Os procedimentos para a realização dos testes de 

qualidade, segurança e eficácia são demorados, e torná-los mais breve é uma meta a ser 

atingida
230

. Dessa forma, as agências reguladoras desenvolvem os protocolos e os 

fornecem às empresas, que com eles devem comprovar a eficácia do medicamento. Essa 

padronização é capaz de reduzir os custos que incidem no desenvolvimento do 

medicamento, diminuir o tempo para a sua aprovação e para a colocação no mercado.   

O terceiro incentivo é o acesso a fundos para financiamento. Os Estados Unidos e a 

União Europeia desenvolveram fundos pelos governos ou por instituições não 
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governamentais para o financiamento de pesquisa e produção de medicamentos órfãos
231

. 

Assim:  

 
Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia foram criados fundos 

administrados pelos respectivos governos e por instituições não governamentais 

com o objetivo específico de gerar recursos para o financiamento das drogas 

órfãs. [...] Como essas transferências de recursos não são realizadas 

necessariamente por instituições públicas, estes produtos podem ser, muitas 

vezes, financiados por instituições privadas, não governamentais ou até mesmo 

por iniciativa conjunta de vários países
232

. 

 

O quarto incentivo consiste na isenção tributária e redução de taxas. Na União 

Europeia cada país membro tem uma política de isenção tributária, mas, quando o 

procedimento é realizado diretamente na European Medicines Agency (EMEA), há a 

redução de taxas de assistência a protocolos e fiscalização para pré-autorização. Após a 

autorização do medicamento órfão, as taxas de autorização de mercado e anuais recebem 

um redutor de 50%. Nos Estados Unidos não há cobrança de taxas em todos os casos que 

envolvem medicamentos órfãos e há isenção tributária em crédito de tributos na ordem de 

50% para os custos
233

.  

Por fim, o quinto incentivo diz respeito à exclusividade do mercado, considerado o 

mais importante na questão dos medicamentos órfãos, podendo ser assegurada por um 

período que varia de 5 a 12 anos, dependendo da legislação do país. Nos Estados Unidos a 

FDA proíbe a colocação no mercado de um medicamento que seja para a mesma doença 

rara, a menos que se demonstre a sua superioridade. 

A União Europeia também tem uma política de exclusividade do mercado que 

apresenta óbice na colocação no mercado de produtos similares aos já existentes. Ela abre 

exceção quando a empresa que detém a exclusividade da droga órfã concordar; nos casos 

em que não tem possibilidade de atender o mercado consumidor; ou quando é demonstrada 

a superioridade do medicamento similar
234

. Além da exclusividade do mercado, que 

permite o exercício do monopólio pela empresa farmacêutica e a recuperação dos gastos 

tidos para a produção do medicamento, também há a possibilidade de concessão da 

patente. Segundo Ramon Wiest: 
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Entre todos os mecanismos apresentados, a literatura explorada considerou a 

exclusividade de mercado como sendo o mecanismo mais importante de 

incentivo ao desenvolvimento de drogas raras. Após a aprovação das agências 

reguladoras, a exclusividade permite que a empresa exerça um poder de 

monopólio no mercado para comercialização de uma droga órfã. Associados a 

isto, proteção à patente não permite a entrada de medicamentos similares. Isto 

implica garantia de retorno financeiro sobre o investimento realizado, fazendo 

com que as indústrias sejam motivadas a desenvolver novos fármacos
235

.  

 

A designação de um medicamento como órfão pode ocorrer em qualquer fase do 

seu desenvolvimento e, a partir de então, a droga passa a receber os benefícios previstos na 

legislação. 

No caso da União Europeia, é possível que cada país apresente a sua própria 

política de medicamentos órfãos, desde que não se contraponha às normas estabelecidas 

pela Comunidade. Assim, cada país pode desenvolver incentivos adicionais aos já 

estabelecidos, dependendo de suas prioridades
236

.  

O primeiro Estado europeu a adotar um plano nacional para doenças raras foi a 

França. O plano tem por objetivo disseminar o conhecimento, informações para pacientes, 

treinamento profissional e a promoção de pesquisa e desenvolvimento de tratamentos. 

Segundo Ramon Wiest já existem 131 centros de referência neste país europeu
237

. 

Todos os países do bloco realizam uma triagem neonatal que identifica a 

manifestação de alguma doença rara logo após o nascimento e contam com algum tipo de 

fonte de informação sobre doenças raras, mas o portal mais difundido é o Orphanet.  

Nos Estados Unidos, desde que o Orphan Drug Act (ODA) entrou em vigor, houve 

registro de 1793 designações e 322 aprovações para comercialização de medicamentos no 

Food and Drug Administration (FDA), correspondendo a 238 doenças raras diferentes, 

sendo que, no período de 1967 a 1983, somente 58 novas drogas foram desenvolvidas
238

. 

Verificou-se um aumento semelhante na União Europeia, após a entrada em vigor da 

Regulation EC n. 141/2000
239
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 O número de designações é superior ao número de autorizações em razão de as 

primeiras serem solicitadas no início da fase de pesquisa. Não é sempre que as drogas 

completam o seu ciclo de desenvolvimento. 

 As empresas farmacêuticas buscam a designação para promover a pesquisa e, dessa 

forma, atrair novos investidores. A autorização somente será obtida quando o produto 

estiver pronto para ser comercializado
240

.  

 Segundo Ramon Wiest:  

 

[...] A análise evidencia que a União Europeia, embora apresente um número de 

autorizações superior à Austrália, é a região com menor efetividade, com uma 

taxa de 7% de autorizações em relação às designações. Por outro lado, o Japão se 

mostra como o país detentor da política mais efetiva, apresentando uma taxa de 

64,3% de autorizações em relação às designações. Os Estados Unidos, ainda que 

sejam lembrados como o país com maior número de designações e autorizações, 

correspondem apenas ao terceiro lugar, com uma razão de 15,4% superando 

apenas a União Europeia em relação à efetividade de sua política. Por fim, apesar 

de a Austrália apresentar o montante mais modesto de designações e 

autorizações entre os quatro países, constatou-se que sua política é a segunda 

mais efetiva, ficando atrás apenas do Japão
241

. 

 

 O produto, ainda que não completamente desenvolvido, pode receber a qualificação 

de órfão, quando passará a usufruir dos benefícios previstos nas normas. Já para a sua 

introdução no mercado é necessária a autorização da agência reguladora e, a partir daí, ele 

poderá contar com a exclusividade do mercado
242

.  

Desde o ano 2000 a União Europeia ampliou os métodos terapêuticos para o 

tratamento de doenças raras, lançando novos medicamentos para câncer, distúrbios 

metabólicos e doenças cardiovasculares. Nos Estados Unidos ocorreu a mesma elevação, o 

que indica a efetividade da política
243

. A produção de medicamentos órfãos é essencial.  

Este fato decorre não apenas da necessidade de estabelecer o acesso à saúde de 

forma justa e igualitária à população, mas também da importância de reduzir a 

vulnerabilidade socioeconômica a que os portadores de doenças raras estão expostos. 

Alguns países já reconheceram o seu dever de reduzir essa discrepância existente entre a 

produção de medicamentos para doenças prevalentes e para doenças raras. Dessa forma, 
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uma política de tratamento dispensada pelo sistema público de saúde é complementar a 

uma política de produção de medicamentos órfãos
244

.   

 No Brasil, como se disse nesta tese, ainda não há uma legislação para a produção 

dos medicamentos órfãos, a exemplo da que existe em outros países. Alguns tipos de 

medicamentos de alto valor unitário são fornecidos para a população, seja a doença rara ou 

não, mas essa política não abrange muitos casos de doenças raras, o que implica a 

necessidade de se recorrer ao Judiciário para obtê-los
245

.  

 Como também se afirmou, por serem raras, essas doenças não despertam o interesse 

da indústria em desenvolver novas drogas, na medida em que o mercado consumidor é 

restrito; há falta de pacientes para a realização dos testes clínicos; há falta de conhecimento 

sobre os mecanismos de ação da doença; há baixa conscientização da população e, por 

consequência, são poucos os grupos de pressão capazes de atrair o foco da sociedade para 

esse tipo de doença. Esses são fatores ampliam a raridade dos casos
246

. Porém, é um 

problema de saúde pública e é dever do Estado a assistência farmacêutica integral e 

universal.  

 É necessário dar prioridade aos mecanismos institucionais capazes de diminuir a 

carência de investigação e pesquisa que visem o diagnóstico e tratamento de doenças raras, 

o que é possível com o estímulo à produção de medicamentos órfãos. Esse é o 

entendimento de Ramon Wiest:  

 

Concluiu-se que a produção de drogas órfãs é necessária não apenas para 

disponibilizar o acesso à saúde de forma mais justa e igualitária à população, 

mas também para reduzir os problemas de vulnerabilidade socioeconômicas aos 

quais os portadores de doenças raras estão expostos. Devido às garantias de 

assistência à saúde previstas em lei na maioria dos países, cabe ao governo 

exercer um papel proativo nesta área da saúde pública. A intervenção 

governamental deve ser conduzida a partir da criação de mecanismos capazes de 

incentivar o mercado a produzir as drogas órfãs. Portanto, políticas de reembolso 

por parte do sistema público de saúde e a distribuição de medicamentos órfãos 

para a população tornam-se complementares às políticas de incentivos a 

produção destes medicamentos. Além disto, destaca-se a necessidade de transpor 

o desafio de estabelecer critérios para o fornecimento desse tipo de assistência, 

uma vez que eles ainda não se encontram plenamente definidos. De um modo 

geral, a avaliação de tecnologias em saúde não é capaz de incluir a raridade em 
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seus métodos, nem mesmo mensurar o custo social da falta de acesso aos 

medicamentos órfãos
247

.  

 

 A legislação, portanto, pode ter um papel importante no fomento do tratamento de 

doenças raras mediante incentivos que facilitem a pesquisa e a produção de medicamentos 

órfãos. A adoção dos estímulos estabelecidos nas leis dos Estados Unidos e da União 

Europeia, no Brasil, poderia incentivar a indústria a desenvolver os referidos 

medicamentos; mas a política pública existente não trata dessa questão, como será visto 

nos capítulos seguintes. 

 

  

                                                 
247

 WIEST, Ramon; BALBINOTTO NETO, Giácomo; CIPRIANI, Franciele. A economia das doenças raras: 

incentivos e regulação. Economic Analysis of Law Review, v.5, n. 1, p.69-98, Jan-Jun, 2014, p.87.    



 

 

 

69 

4 A POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM 

DOENÇAS RARAS 

4.1 Conceito de política pública 

 O direito à saúde depende da realização de políticas públicas para ter efetividade e 

concretude. Neste tópico, com base em diferentes doutrinadores, vamos analisar o conceito 

de política pública e a forma como o direito e a política se relacionam para a definição 

desse instituto. 

 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o Estado Democrático de Direito no 

artigo 1º, mas inegavelmente também instituiu um Estado Social, pois acolheu uma série 

de direitos sociais como resultado da redemocratização do país
248

. 

 As políticas públicas são o meio para a promoção e proteção dos direitos sociais e 

têm sido tratadas no âmbito da teoria do estado, do direito constitucional, do direito 

administrativo ou do direito financeiro. Esse fenômeno do direito público, porém, é 

permeado pela dinâmica da política, daí a necessidade de enquadrá-la como parte da 

ciência política.  

Sendo esse um instituto permeado pela política, é importante fazer a distinção entre 

os termos em inglês “politics” e “policy”. O termo “politics” abrange as questões do poder 

e suas formas institucionais, ao passo que “policy” diz respeito aos problemas 

governamentais, às políticas públicas, em que o poder é apenas um meio para o exercício 

da autoridade. Nesse contexto, a “policy” é um conjunto de decisões e ações que contém 

valores e se destina à solução de problemas concretos
249

. 

 Trata-se de um instituto que pode ter distintos amparos legais. Pode ser expresso 

em disposições constitucionais, em leis ou em normas infralegais, como decretos e 

portarias, pois tem como escopo movimentar a máquina do governo para a realização de 

um objetivo de ordem pública ou para a concretização de um direito
250

. Também pode ser 

caracterizado como microplanos ou planos pontuais que visam a certos resultados.  
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Com efeito, as políticas públicas estabelecem a ação possível num determinado 

período de tempo
251

. É um arranjo complexo da atividade política e administrativa que o 

direito deve compreender e analisar, dado que o universo político deve ser impregnado 

pelos valores e métodos do universo jurídico
252

. 

 Assim se estabelece uma comunicação entre o Poder Legislativo, o governo 

(direção política) e a Administração Pública. Mas à política caberá administrar o tempo, 

solucionar conflitos, avaliar os interesses em questão e organizar os resultados no período 

de tempo necessário para cumpri-los, de acordo com a razoabilidade
253

. 

 Segundo Maria Paula Dallari Bucci, a política pública deve obedecer aos 

parâmetros da legalidade e da constitucionalidade para que seus atos ou omissões gerem 

efeitos jurídicos. Para ela o maior problema é tornar operacional o conceito de política 

mediante a interpretação do direito vigente e de construção do direito futuro
254

. É 

importante, pois, estabelecer uma conexão entre a política e o direito para a definição do 

que seja política pública. 

 No entendimento da referida autora:  

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo 

ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo 

de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 

legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 

Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 

expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua 

consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 

resultados
255

. 
  

 Com base nesse conceito, a autora explica que o programa é o conteúdo de 

uma política pública e consiste nos objetivos concretos da política, a forma como ela se 

efetivará, os meios financeiros, os instrumentos e o procedimento. Quando possível, a 

política pública deve indicar o tempo necessário para a sua execução
256

. A meta 

estabelecida no conteúdo, a seu turno, deve ser atingida, na medida em que se trata dos 
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objetivos sociais a serem alcançados em certo espaço de tempo
257

. Por fim,é importante a 

coordenação entre os poderes, entre os níveis federativos e entre os organismos da 

sociedade civil e o Estado; por isso crescem os instrumentos consensuais na Administração 

Pública, como convênios e consórcios
258

. 

 Dando sequência à análise do conceito, o programa de ação governamental resulta 

de um processo, entendido como uma sequência de atos tendentes a um fim, com o 

elemento do contraditório, que propicia a participação dos interessados no 

desenvolvimento do procedimento
259

. Segundo Maria Paula Dallari Bucci:    

 
Embora em drástica super simplificação, a formação da política pública pode ser 

considerada um conjunto de processos, incluindo pelo menos (1) o 

estabelecimento da agenda; (2) a especificação das alternativas com base nas 

quais a escolha será feita; (3) uma escolha revestida de autoridade entre as 

alternativas definidas, seja numa votação legislativa ou na decisão presidencial, e 

(4) a implementação da decisão
260

. 

 

 A observância do processo na política pública é essencial para o controle 

democrático das etapas observadas pela Administração Pública. A ideia de democracia 

implica a participação da sociedade na execução da política pública. Dessa forma se 

alcança a legitimação democrática.  

 Um exemplo de contraditório é a realização de audiência pública, instrumento que 

tem sido utilizado e permite a participação, questionamento e crítica das medidas 

governamentais. Todavia, é preciso que haja uma ampla divulgação das informações, de 

maneira a possibilitar o controle da atuação que será desenvolvida e que essas informações 

sejam acessíveis e claras
261

. 

 A compreensão do que seja política pública é importante porque implica uma visão 

do interior do Estado, de como ele executa juridicamente a realização da democracia e dos 

direitos humanos não somente pela vertente política, mas também social e econômica
262

. 

 Com efeito, a política pública está centrada na ação governamental, pois é o 

movimento da máquina pública com o impulso do governo que se exterioriza como um 

arranjo institucional que tem forma jurídica. Quanto maior for a atuação jurídica, menor 
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será a intervenção da política dos governos como forma de manifestação de poder. Assim, 

é imprescindível a conformação do governo às regras jurídicas para a organização do poder 

político
263

. 

Maria Paula Dallari Bucci expõe que a elaboração de questões sobre a ação 

governamental auxilia no esclarecimento da política pública. Ela enumera uma série não 

exaustiva de questões: qual a finalidade da ação governamental? Quem são os beneficiários 

da ação? Qual a medida da eficiência da ação? Em quanto tempo a ação será concluída? 

Quais os ônus? Dessa forma, o problema da ação governamental se torna um tema 

argumentativo, em que o governo tem que demonstrar a consistência da política
264

.    

 Para a referida autora, a política pública nasce política de governo, mas pode vir a 

ser uma política de Estado. Ela será uma política de Estado dependendo da 

institucionalização e da legitimação política. Sua institucionalização se consubstancia nos 

dispositivos jurídico-institucionais que lhe conferem permanência no ordenamento 

jurídico. Já a legitimação política cria condições para a permanência da política, ainda que 

haja alteração do governante
265

. 

 A autora distingue, ademais, a política estruturante, que é permanente em virtude de 

seu caráter diretivo sobre outras políticas, e a política contingente, que depende do grupo 

político que está no governo
266

. 

 Em seu entendimento, o importante em relação à política pública, é que ela seja 

hábil em produzir ações em uma cadeia jurídica extensa, vinculando os diversos atores ao 

longo de um período de tempo suficiente para a percepção social dos seus efeitos
267

. 

 Com outro enfoque, Cristiane Derani afirma que o Estado Social tem por finalidade 

alcançar os direitos humanos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Para isto 

é necessária a construção de novas práticas sociais, que atinjam os objetivos com 

planejamento, criatividade e a participação da sociedade
268

. 

Uma sociedade mais democrática, mais consciente e com maior possibilidade de 

participação política é uma sociedade em que a política pública vai conter de maneira fiel 

as pretensões sociais. Para Derani a política pública é  
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[...] um conjunto de ações coordenadas pelos entes estatais, em grande parte por 

eles realizadas, destinadas a alterar as relações sociais existentes. Como prática 

estatal, surge e se cristaliza por norma jurídica. A política pública é composta de 

ações estatais e decisões administrativas competentes
269

. 

  

A política pública surge como uma construção normativa, ainda que a sua base seja 

política. Ela requer uma decisão estatal, tomada por agentes públicos competentes no 

interior do Estado. 

 Derani ressalta que os valores que norteiam uma política pública são os 

estabelecidos nos princípios constitucionais e nos direitos fundamentais. Dessa forma, as 

políticas públicas são concretizações das normas políticas focadas em objetivos concretos. 

Em outros termos, elas usam de instrumentos jurídicos para finalidades políticas, ou ainda, 

os preceitos normativos são voltados aos objetivos a serem alcançados
270

. Para ela, a 

concretização de políticas públicas consiste em um dever para o Estado. A norma que as 

estabelece pode ser genérica e abstrata, mas determina princípios como metas e fins a 

serem atingidos em benefício dos direitos humanos fundamentais, o que torna possível o 

controle deste dever estatal de realizar a política
271

.  

 Outro autor que dispõe sobre o tema é Fernando Aith. Para ele, a política pública é 

uma atividade estatal de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações 

voltadas à consolidação do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos 

direitos humanos
272

. Assim, seu sujeito ativo é o Estado, por meio da Administração Direta 

ou Indireta ou dos demais poderes, como Judiciário e Legislativo
273

. 

 A participação do Estado se dá em consonância com as normas estabelecidas, que 

podem ser leis, decretos, portarias, resoluções etc.. Mas a principal norma a ser obedecida 

é a Constituição Federal, que vai estabelecer as diretrizes a serem observadas para o 

cumprimento das obrigações primárias do estado.  

 A sociedade civil tem uma participação importante na política pública, desde a sua 

elaboração até a sua consolidação, pois pode ser parceira do Estado na sua realização
274

.  
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 Sobre a distinção entre política de Estado e política de governo, Fernando Aith 

dispõe que:  

 

Quando a política pública tiver como objetivos a consolidação institucional da 

organização política do estado, a consolidação do Estado Democrático de Direito 

e a garantia da soberania nacional e da ordem pública, ela poderá ser considerada 

política de Estado. Dentro desse quadro, pode-se afirmar, ainda, que uma política 

é de Estado quando voltada a estruturar o Estado para que este tenha as 

condições mínimas para a execução de políticas de promoção e proteção dos 

direitos humanos. Quando, de outro lado, os objetivos das políticas públicas 

forem o de promover ações pontuais de proteção e promoção aos direitos 

humanos específicos expressos em nossa Carta, pode-se falar em política de 

governo
275

. 

 

 Dessa forma, a política de Estado tem como finalidade a organização, estrutura e 

desenvolvimento do Estado. Como exemplo temos a organização do Sistema Único de 

Saúde, baseada na ideia de que cabe ao Estado proporcionar uma rede de hospitais 

públicos para atendimento da população, promover o saneamento básico, ter um quadro de 

profissionais de saúde etc., tudo para atender o direito à saúde pública
276

. Já as políticas de 

governo são pontuais na promoção e proteção dos direitos humanos e, por esta razão, são 

mais flexíveis e específicas em seus objetivos. Usam da estrutura estatal e dos mecanismos 

democráticos já existentes para dar mais eficácia e efetividade às ações de promoção e 

proteção dos direitos humanos. Fernando Aith conclui, então, que:  

 

Vê-se, assim, que a política de Estado é voltada a organizá-lo, de modo que ele 

tenha as bases estruturais mínimas para a execução de políticas de promoção e 

proteção dos direitos humanos. Já as políticas de governo, utilizando-se dessas 

bases estruturais já consolidadas, são implementadas para promover ações 

pontuais de proteção e promoção aos direitos humanos específicos expressos em 

nossa Carta
277

. 

  

As políticas de Estado normalmente são desempenhadas pelo governo, não sendo 

passíveis de delegação ou terceirização, exceto de forma subsidiária ou subordinada, e não 

podem sofrer quebra de continuidade, nem mesmo pela troca de governantes, pois fazem 

parte da estrutura básica do Estado. As políticas de governo, ao contrário, podem ser 

delegadas ou terceirizadas e podem ser descontinuadas, pois os objetivos variam conforme 
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a opção do governante, que pode preferir substituí-las por outra que ele considere mais 

eficaz, dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico
278

.  

 Por fim, Fernando Aith acrescenta mais uma diferença entre a política de Estado e a 

de governo. A primeira só pode ser financiada com recursos públicos, enquanto a segunda 

pode contar com recursos privados, nos limites estabelecidos em lei
279

. 

 De outro ponto de vista, Saulo Lindorfer Pivetta afirma que as políticas públicas 

apontam para um intercâmbio entre as esferas jurídica e política, porquanto o direito vai 

instituir os mecanismos que viabilizam a deliberação pública do agir estatal. Dessa forma, 

a política pública se submete à Constituição Federal e às leis infraconstitucionais
280

. Para 

Pivetta, as políticas públicas são “[...] instrumentos de ação do Estado, que pressupõem 

planejamento e participação popular (direta ou indireta), articulando a atividade 

administrativa para a realização dos objetivos constitucional e legalmente traçados [...]”
281

.   

 Assim, por meio da política pública é possível coordenar a atividade administrativa, 

a fim de obter o resultado ótimo a ser alcançado, tudo em conformidade com a 

Constituição Federal, desde o planejamento até a execução, sem olvidar da participação 

popular
282

. 

 O planejamento é o estabelecimento de parâmetros espaciais, temporais e de 

conteúdo que são determinados para a atuação do Estado
283

. 

  A política pública é essencialmente uma atividade administrativa, pois é o 

administrador público que tem a responsabilidade de atender os objetivos constitucionais, 

com a articulação de pessoas e estruturas para atingi-los. Trata-se, portanto, de uma 

atividade vinculada às finalidades estabelecidas na Constituição Federal. Por esta razão há 

necessidade de planejamento, a viabilizar o controle e a transparência da ação estatal pelo 

cidadão e seu prolongamento o por certo tempo, à revelia da alternância dos titulares do 

governo
284

.   

 Os argumentos e ideias dos diversos autores analisados têm pontos em comum em 

relação ao conceito de política pública. Todos eles concordam que o Estado Democrático 
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de Direito inspirou os direitos sociais existentes na Constituição Federal, tornando-os 

exequíveis mediante política pública e que esta tem por finalidade alcançar os direitos 

humanos fundamentais mediante um processo, isto é, sequência de atos tendentes a um fim 

e que contempla o contraditório. Pode-se afirmar, ainda, que se trata de um instituto do 

direito público permeado pela política, que contém elementos estranhos ao mundo jurídico 

em sua definição, o que exige do jurista outros conhecimentos para a identificação de seu 

conteúdo. 

A política pública pode ser expressa por leis, portarias ou decretos e deve sempre 

respeitar a Constituição Federal e a legislação de regência da matéria. É importante que o 

programa estabelecido na política pública defina o prazo em que se dará o seu 

cumprimento, tendo em vista a agenda pública e a tomada de decisões para atingir a meta. 

O planejamento também é essencial, visto que permite a transparência da atividade 

administrativa e seu controle, ainda que os governantes se alternem no poder. 

Durante o processo de elaboração da política pública o contraditório deve estar 

presente. A participação popular é muito importante para que haja questionamento, críticas 

e sugestões que possibilitem o aprimoramento da atuação estatal. Por esta razão a ampla 

divulgação das informações é essencial e facilita o controle da atuação.  

Elaborar e implementar políticas públicas é um dever que o Estado tem que cumprir 

para dar efetividade aos direitos estabelecidos na Constituição Federal, mas seu 

cumprimento deve sempre observar as normas jurídicas na conformação da ação 

governamental, mesmo que a política esteja presente como forma de manifestação de 

poder.  

É importante destacar, nesta síntese, a distinção entre política de Estado e política 

de governo feita pelos autores e necessária para o conhecimento de cada política pública.  

Para eles, a primeira consiste na organização institucional do Estado, diz respeito à 

consolidação do próprio Estado Democrático de Direito, estabelece a sua estrutura e 

organização para a execução das políticas públicas. Caracteriza-se pela impossibilidade de 

delegação ou terceirização, e por não poder sofrer descontinuidade nem mesmo pela troca 

de governantes. A política de governo, a seu turno, vai fazer uso das bases institucionais 

existentes e, assim, estabelecer um programa mais pontual para a execução dos direitos 

humanos, razão pela qual é mais flexível e específica em seus objetivos.   

Em meu entendimento, um exemplo de política de Estado é a Política Nacional de 

Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Ela requer a organização institucional 
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que o Sistema Único de Saúde deve adotar para a atenção às pessoas com doenças raras e 

deve ser mantida independentemente da troca de governantes, por fazer parte da estrutura 

básica do Estado, com financiamento público e características da política estruturante. Seu 

caráter permanente atribui às normas a prerrogativa de influenciar outras políticas, como 

será visto no próximo item.  

4.2 A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 

 O direito à saúde é um direito social estabelecido na Constituição Federal. É um 

dever do Estado torná-lo concreto. Assim, a garantia do direito à saúde depende da 

execução eficaz das políticas públicas
285

. 

 As políticas públicas podem ser direcionadas diretamente para a proteção, 

promoção e recuperação da saúde ou indiretamente, quando têm por foco a proteção de 

outro bem jurídico que irá se refletir na saúde, hipótese das políticas públicas para 

preservação do meio ambiente
 286

.
 
 Segundo Fernando Aith: 

 

As políticas sociais que dizem respeito ao Direito Sanitário são aquelas que 

visam, como vimos acima, a redução dos riscos de doenças e de outros agravos à 

saúde, ou ainda as que têm como objetivos principais assegurar o acesso 

igualitário da população às ações e serviços voltados à promoção, proteção e 

recuperação da saúde. [...]
287

. 

 

 Daí se conclui que as políticas públicas de saúde envolvem as medidas necessárias 

para que os portadores de uma doença tenham acesso integral e igualitário às ações e 

serviços necessários para a sua recuperação. Nesse contexto, podemos inserir a atual 

Portaria de Consolidação n. 2, de 28 de setembro de 2017, que, no Anexo XXXVIII, 

abarcou a antiga Portaria n. 199, de 30 de janeiro de 2014 e adotou uma política pública 

voltada exclusivamente para a proteção, promoção e recuperação da saúde das pessoas 

portadoras de doença rara. 

 Trata-se de uma política de Estado, pois, como já mencionado, estabelece a forma 

como o Sistema Único de Saúde vai se organizar para o atendimento especializado das 

pessoas com doenças raras e cuja estrutura se mantém com financiamento público. 

Ademais, os dispositivos jurídicos existentes na norma conferem permanência à política, 
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que configura uma nova instituição a ser mantida para cuidar das pessoas com doenças 

raras. 

 O Ministério da Saúde, em seu objetivo de concretizar o direito à saúde como está 

estabelecido na Constituição, editou a Portaria n. 199, de 30 de janeiro de 2014, instituindo 

a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Nessa portaria ele 

define as diretrizes de atenção integral a essas pessoas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde e instituindo incentivos financeiros para o custeio dos serviços especializados
288

.  

 Tal ato normativo foi abarcado pela recente Portaria de Consolidação do Ministério 

da Saúde n. 2, de 28 de setembro de 2017, que adotou quase todos os seus preceitos no 

anexo XXXVIII, como será visto a seguir. 

 A referida Política Nacional considera doença rara aquela que afeta até 65 pessoas 

em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos (artigo 3º). 

Seu artigo 4º, por sua vez, dispõe que o objetivo da política é reduzir a mortalidade, a 

morbimortalidade e as manifestações secundárias, melhorando a qualidade de vida das 

pessoas mediante a promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e 

redução de incapacidade, além dos cuidados paliativos. Infelizmente a portaria não previu 

entre os seus objetivos a cura da doença rara, quando ela for possível, mas isso não impede 

que a norma seja aperfeiçoada futuramente para abranger essa hipótese
289

.  

 No artigo 5º há um maior detalhamento dos objetivos da política: 

 

I – garantir a universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços de 

saúde em relação às pessoas com doenças raras, com consequente redução da 

morbidade e mortalidade; 

II – estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas com doenças raras em todos 

os níveis de atenção do SUS; 

III – proporcionar a atenção integral à saúde das pessoas com doença rara na 

Rede de Atenção à Saúde (RAS); 

IV – ampliar o acesso universal e regulado das pessoas com doença rara na RAS; 

V – garantir às pessoas com doenças raras, em tempo oportuno, acesso aos meios 

diagnósticos e terapêuticos disponíveis conforme suas necessidades; e 

VI – qualificar a atenção às pessoas com doenças raras. 
 

 O artigo 196 da Constituição Federal estabelece o acesso universal às ações e 

serviços de saúde, ou seja, as ações e os serviços realizados pelo SUS devem estar 
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acessíveis a todos que deles necessitem e devem ser fornecidos de forma equânime, sem 

discriminações e gratuitamente
290

. 

 A integralidade das ações e serviços de saúde implica o oferecimento de todos os 

cuidados possíveis e existentes para a doença rara, nos termos do conhecimento científico 

existente. “Todos os procedimentos terapêuticos reconhecidos pela ciência e autorizados 

pelas autoridades sanitárias competentes devem ser disponibilizados para a proteção da 

saúde da população”
291

. Dessa forma, todos aqueles que são portadores de uma doença rara 

podem usufruir das ações e serviços existentes no SUS de forma integral, universal, 

igualitária e equânime.  

 O problema surge quando não há o tratamento adequado na rede pública. Como já 

exposto em capítulos anteriores, as doenças raras se caracterizam pelo número reduzido de 

pacientes, pela dificuldade na obtenção do medicamento, que deixa de ser produzido em 

razão do alto custo e maior ônus na realização dos testes clínicos.  

Os princípios da universalidade e integralidade do SUS não podem ser violados, 

ainda quando o tratamento não conste de suas listas
292

. Seguindo a análise da Portaria, o 

artigo 6º estabelece os princípios da política: 

 

I – atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

II – reconhecimento da doença rara e da necessidade de oferta de cuidado 

integral, considerando-se as diretrizes do RAS no âmbito do SUS; 

III – promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com doenças 

raras, com enfrentamento de estigmas e preconceitos; 

IV – garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 

atenção multiprofissional; 

V – articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social; 

VI – incorporação e uso de tecnologias voltadas para a promoção, prevenção e 

cuidado integral na RAS, incluindo tratamento medicamentoso e fórmulas 

nutricionais quando indicados no âmbito do SUS, que devem ser resultados das 

recomendações formuladas por órgãos governamentais e partir do processo de 

avaliação e aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS (CONITEC) e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); e 

VII – promoção da acessibilidade das pessoas com doenças raras a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

   

As competências foram distribuídas nos artigos 8º ao 11. O Ministério da Saúde 

ficou encarregado das competências relacionadas à regulação geral do sistema, dentre elas 
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a definição dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT - e a homologação da 

habilitação dos estabelecimentos de saúde que vão realizar a atenção à saúde das pessoas 

com doenças raras
293

.  

 De acordo com a Portaria, há dois eixos para a organização do cuidado das pessoas 

com doenças raras. O eixo I é composto pelas doenças raras de origem genética e 

organizado nos seguintes grupos: a) anomalias congênitas ou de manifestação tardia; b) 

deficiência intelectual; c) erros inatos de metabolismo. O eixo II é composto por doenças 

raras de origem não genética e organizado nos seguintes grupos: a) infecciosas; b) 

inflamatórias; c) autoimunes; d) outras doenças raras de origem não genética (artigo 12). 

 A estrutura da linha de cuidado da atenção às pessoas com doenças raras se dá pela 

Atenção Básica e Atenção Especializada (art.13). A Atenção Básica é responsável pela 

coordenação do cuidado e por realizar a atenção contínua da população que está sob sua 

responsabilidade, além de ser a porta de entrada prioritária do usuário na rede. Já a 

Atenção Especializada é composta pelo conjunto de pontos de atenção com diferentes 

densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial 

especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços da Atenção Básica de 

forma integral, resolutiva e em tempo oportuno (artigo 13, §2º). 

 A Atenção Especializada será composta pelo Serviço de Atenção Especializada em 

Doenças Raras e pelo Serviços de Referência em Doenças Raras (art.14). Ela tem 

condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados para a 

atenção especializada em uma ou mais doenças raras (artigo 14). 

 Já o Serviço de Referência tem condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados para o atendimento de pelo menos dois eixos 

assistenciais (artigo 14).  

 O artigo 17 da Portaria estabelece os requisitos mínimos para os estabelecimentos 

de saúde que queiram se habilitar como Serviço de Atenção Especializada em Doenças 

Raras ou Serviço de Referência em Doenças Raras. O importante, entretanto, é que 

possuam uma equipe assistencial composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e 

médico responsável pelo Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras com 

comprovada experiência na área e contar com um responsável técnico médico, registrado 

no Conselho Regional de Medicina, que deverá assumir a responsabilidade por uma única 
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unidade habilitada pelo SUS (art.18). Os artigos 19 a 21 especificam o procedimento para a 

habilitação do estabelecimento de saúde como Serviço de Atenção Especializada ou de 

Referência em Doenças Raras. 

 O capítulo VII da Portaria n. 2/2017, Anexo XXXVIII, alterou o capítulo de mesmo 

número da Portaria n. 199/2014, suprimindo os artigos 22 a 27 e mantendo os artigos 28, 

29 e 30, incisos I e II. Assim, os artigos 22 a 24 da Portaria n. 2/2017 têm o seguinte 

conteúdo: 

 

Art.22. O monitoramento de que trata este Anexo não dispensa o ente federativo 

beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos 

por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG). (Origem: PRT MS/GM 

199/2014, Art.28) 

Art.23. O Sistema Nacional de Auditoria (SNA), com fundamento nos relatórios 

de gestão, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos 

nos termos do disposto no art.5º do Decreto nº 1.232, de 1994. (Origem: PRT 

MS/GM 199/2014, Art. 29). 

Art.24. Para fins do disposto neste Anexo, o ente federativo beneficiário estará 

sujeito: (Origem: PRT MS/GM 199/2014, Art.30) 

I – à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da 

correção monetária prevista em lei, mas apenas em relação aos recursos que 

foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de 

saúde e não executados Anexo XXXVIII; e (Origem: PRT MS/GM 199/2014, 

Art.30, I) 

II – ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 

2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos 

financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o 

respectivo fundo de saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso 

ao originalmente pactuado. (Origem: PRT MS/GM 199/2014, Art. 30, II). 

 

Para Fernando Aith fica a dúvida se os estados e municípios vão se habilitar diante 

das muitas exigências feitas pela Portaria
294

.  

 Os estabelecimentos de saúde que forem autorizados a prestarem os serviços de 

atenção à saúde das pessoas com doenças raras no âmbito do SUS estão sujeitos à 

regulação, controle e avaliação pelos gestores públicos de saúde, cabendo ao Ministério da 

Saúde monitorar e avaliar periodicamente o atendimento contínuo dos serviços prestados 

para manutenção do repasse dos recursos financeiros ao ente federativo beneficiário 

(artigos 25 e 26).     

 O artigo 31 da Portaria n. 2/2017 estabelece que os medicamentos e as fórmulas 

nutricionais incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

                                                 
294

 AITH, Fernando Mussa Abujamra. O direito à saúde e a política nacional de atenção integral aos 

portadores de doenças raras no Brasil. Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, edição especial – doenças 

raras, dez. 2014, p. 4-12. Suplemento 1.  



 

 

 

82 

CONITEC e constantes dos PCDT serão objeto de pactuação tripartite no âmbito da 

assistência farmacêutica e dispostos em atos específicos. 

 Contudo, a pessoa portadora de uma doença rara nem sempre se adapta ao PCDT, 

seja em razão dos efeitos colaterais à medicação ou ao tratamento oferecido, seja em razão 

da própria raridade da doença, que muitas vezes não conta com um protocolo. Vincular o 

tratamento da doença rara ao que está estabelecido no protocolo não atende, assim, aos 

princípios constitucionais do direito à saúde, principalmente o da integralidade de 

assistência e a oferta pública de medicamentos.  

Segundo Fernando Aith, trata-se de um retrocesso em relação à garantia dos 

direitos humanos, que a rigor protege o direito à saúde de todos. É um retrocesso porque a 

falta de verba para a oferta de medicamentos, o atraso na revisão das listas oficiais e a falha 

na atualização dos PCDT em relação às novas tecnologias colaboram para a violação do 

dever de assistência farmacêutica do Estado
295

. 

 Ademais, os setores mais organizados e com maior capacidade econômica da 

sociedade civil conseguem a incorporação de tecnologias com mais facilidade, enquanto os 

setores menos favorecidos ficam prejudicados nessa modalidade, e compete ao Poder 

Público equilibrar essas forças, para que não haja violação do direito de quem já se 

encontra vulnerável em razão de uma doença
296

. 

 Por fim, os demais artigos da Portaria n. 199/2014 foram mantidos na Portaria de 

Consolidação n. 2/2017, exceto o artigo 44, o qual estabelecia que os recursos 

orçamentários correriam por conta do orçamento do Ministério da Saúde.  

 Dessa forma, verifica-se que a referida Portaria de Consolidação n. 2 de 28 de 

setembro de 2017 manteve o objetivo primordial da política pública de saúde voltada para 

as pessoas com doenças raras, que é o compromisso de reduzir a mortalidade, a 

morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida. Mas, para alcançá-lo, é preciso que a 

assistência farmacêutica seja executada com êxito pelo SUS, o que será visto no próximo 

capítulo. 
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5 A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

5.1 O dever de assistência farmacêutica 

 A Constituição Federal reconheceu expressamente o direito à saúde como um 

direito fundamental e detalhou a forma como deve se dar a sua efetividade nos artigos 196 

e seguintes.  

 Como um direito fundamental e um direito humano reconhecido 

internacionalmente, o direito à saúde conta com medidas processuais próprias para garantir 

o seu cumprimento, as quais estão previstas no próprio texto constitucional. Mas, além do 

texto constitucional, o sistema de saúde foi pormenorizado por meio da Lei n. 8.080/90, 

que, ao lado da Lei n. 8.142/90, compõe a Lei Orgânica da Saúde, cujo objetivo é 

regulamentar as ações e serviços de saúde no território nacional
297

.   

 A saúde, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é um direito de todos 

e dever do Estado, razão pela qual ele segue os princípios da gratuidade, da integralidade, 

da igualdade e da universalidade. 

 O artigo 198 da Carta também prevê que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único com as 

seguintes diretrizes: (i) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (ii) 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; (iii) participação da comunidade. Dessa forma, o SUS é uma das 

poucas políticas públicas previstas na Constituição
298

. 

 Conforme a Carta da República, a descentralização é uma forma de induzir os 

estados e municípios na prestação de políticas públicas de saúde, pois se trata de 

competência administrativa comum e solidária. Mas isso não quer dizer que os entes têm a 

mesma atribuição e os mesmos deveres
299

.    

 No que tange ao dever de assistência farmacêutica, todos eles devem fornecer o 

tratamento adequado, pois faz parte do direito à saúde. De acordo com a OMS, a 
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assistência farmacêutica é um grupo de serviços e atividades relacionados com o 

medicamento
300

 que se destina a dar apoio às ações da saúde que a comunidade demanda.  

 O dever abrange o fornecimento dos medicamentos no momento oportuno aos 

pacientes, hospitalizados ou não, com a garantia de qualidade.  

 O ciclo da assistência farmacêutica se inicia pela seleção de medicamentos, quando, 

de forma crítica e fundamentada, baseado na melhor evidência farmacológica-clínica, é 

indicado o remédio que será disponibilizado aos pacientes. Para a seleção é preciso o uso 

de critérios estruturantes, como o perfil dos usuários (morbidades prevalentes), a eficácia, a 

segurança e a efetividade, além dos requisitos de qualidade que atendam às necessidades. 

Também se deve levar em conta a comodidade posológica, custo, disponibilidade no 

mercado, etc.
301

.      

 Escolhido o medicamento que será fornecido, começa a sua programação, que 

especifica a quantidade que será adquirida em consonância com a demanda e os dados 

epidemiológicos atualizados, o que permite construir a demanda a partir da morbidade.   

 

[...] Cumpre ter em mente que o processo deve, obrigatoriamente: definir 

prioridades, considerar o orçamento disponível, as condições estruturais do 

serviço ou sistema (instalações que armazenarão os medicamentos) e as 

especificidades administrativas, que podem constranger ou facilitar o processo de 

suprimento
302

.   

 

 Após a programação tem início o processo de aquisição do medicamento. O 

medicamento não é um simples bem de consumo. A sua falta implica danos que podem ser 

irreversíveis à saúde. Todavia, a sua aquisição sem a qualidade necessária pode ser ainda 

pior. Daí a necessidade de rigor e atenção em relação ao fornecedor
303

. 

 Com a compra do medicamento o passo seguinte é garantir que o armazenamento 

seja adequado. Esta etapa implica no recebimento, na guarda com segurança e preservação 

das qualidades. Ou seja, trata-se de uma atividade complexa, que exige conhecimento 

técnico dos produtos
304

.  
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 A próxima fase é a distribuição. É importante que este chegue no local em tempo 

adequado, com qualidade e em quantidade suficiente para atender a demanda, ainda que 

emergencial.   

Esse é o ciclo de assistência farmacêutica que se completa com as atividades de 

cunho clínico e epidemiológico, as quais fazem parte da utilização do medicamento.  

A utilização consiste na prescrição, na dispensação, na administração, no 

seguimento e na adesão do paciente ao fármaco
305

.  

 O dever de assistência farmacêutica conduz a uma política de dispensação de 

medicamentos que abrange: a lista de medicamentos, a legislação vigente e o orçamento 

disponível. Estes três pontos direcionam o enfoque da política de medicamentos
306

.  

 É importante destacar que, em 2001, o Brasil passou a ser membro do Programa de 

Farmacovigilância da OMS, com o dever de executar a coleta, o registro e a avaliação de 

efeitos adversos a medicamentos no país. Com isso, passou a receber informações geradas 

no interior do programa. O Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM) 

está localizado na Unidade de Farmacovigilância (UFARM) da ANVISA. Os Hospitais 

Federais são unidades que recebem notificação privilegiada e zelam pelo uso racional dos 

medicamentos
307

. 

 Os estágios a serem percorridos para o desenvolvimento de uma nova substância 

podem levar muitos anos e os custos são elevados, motivo pelo qual as indústrias insistem 

em ter a recuperação do investimento. Segundo Maria Auxiliadora Oliveira et al: 

 

Constata-se uma imensa iniquidade ao se relacionar o consumo de medicamentos 

à distribuição demográfica mundial: 80% da produção de medicamentos são 

consumidos por 18% da população que vive em países desenvolvidos da 

América do Norte e da Europa e no Japão. Porém, se considerarmos que o setor 

farmacêutico movimenta recursos na ordem de mais de 650 bilhões de dólares, a 

OMS estima que ainda um terço da população mundial não tem acesso regular a 

medicamentos
308

.  

  

 Nesse contexto se insere o conceito de doenças negligenciadas, aquelas que 

incidem principalmente nos países pobres e para as quais não há uma política de 
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desenvolvimento de medicamentos, pois o mercado consumidor não tem o potencial do 

mercado de um país desenvolvido
309

. 

 A hipótese é semelhante às das doenças raras, com o diferencial de que, para estas, 

não há mercado consumidor que garanta o lucro para a pesquisa e produção do 

medicamento. 

 A incorporação de um medicamento no SUS exige que ele tenha uma produção em 

escala industrial e que seja comercializado a fim de possibilitar o uso efetivo. 

 

Autorizar a comercialização de um medicamento no país ou sua distribuição num 

sistema público é, sem dúvida, uma grande responsabilidade sanitária e social. 

Diversos exemplos históricos de problemas associados ao uso comunitário de 

medicamentos inseguros são conhecidos: desde períodos pré-regulatórios como 

no caso da focomelia causada pela talidomida na década de 50 e 60, passando 

pelas propriedades abortivas do misoprostol descobertas pós-liberação de 

mercado (década de 90), até se chegar no caso recente de retirada do rofecoxibe 

do mercado por estar associado ao aumento dos casos de doenças coronarianas, 

fato não detectado previamente ao registro, mesmo pelos critérios regulatórios 

mais modernos
310

. 
 

Para isso ele deve passar pelos testes laboratoriais de eficácia e segurança, 

inicialmente in vitro e in vivo com animais, para em seguida investigar a viabilidade do 

medicamento em seres humanos com os ensaios clínicos
311

.   

 

Os ensaios clínicos, idealmente realizados em três fases, são considerados um 

empreendimento científico de grande porte, porque, além de caros, sua 

realização depende de uma ampla variedade de: 1) recursos humanos altamente 

qualificados, como epidemiologistas, estatísticos e profissionais da saúde, 

envolvidos no cuidado direto e indireto aos sujeitos da pesquisa; 2) estruturas de 

alta complexidade, como hospitais ou centros de pesquisa clínica; 3) agentes 

financiadores, como órgãos governamentais de fomento à pesquisa e a própria 

indústria farmacêutica interessada na comercialização do produto candidato a 

medicamento; 4) pessoas dispostas a atuar como os sujeitos da pesquisa. Estes 

ensaios constituem pontos de passagem obrigatórios para que uma substância 

candidata transforme-se ao final do processo, em medicamento
312

. 

 

A primeira fase dos ensaios clínicos pode envolver de vinte a oitenta voluntários 

saudáveis ou, quando há risco, pacientes que portam a doença específica que será atingida 
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pelo fármaco. Ela tem por finalidade avaliar a segurança do medicamento. O tempo 

estimado para essa fase é de um ano. 

A segunda fase visa demonstrar a atividade farmacológica da substância em relação 

à doença alvo. Os voluntários, em número de cem a trezentos, são pacientes com a doença. 

Pode durar cerca de dois anos. 

Já a terceira fase dos ensaios clínicos vai monitorar as reações adversas do uso 

prolongado e em maior escala. Nesse período, que pode se estender por três anos, são 

acompanhados de mil a três mil portadores da doença alvo. Compara-se o uso do fármaco 

com placebo ou com o tratamento já existente
313

. 

Ultrapassadas as fases dos testes clínicos, o fármaco pode ser registrado como 

medicamento no órgão responsável. No caso do Brasil a ANVISA é a responsável por 

revisar todo o processo que culminou no medicamento que pleiteia o reconhecimento.  

Com a comercialização do medicamento, inicia-se a quarta fase dos ensaios 

clínicos, com a análise dos médicos, dos prescritores e profissionais da saúde sobre os 

eventuais efeitos adversos ocorridos com o consumo, o que pode ensejar a notificação das 

instâncias responsáveis pela execução da farmacovigilância
314

.    

O medicamento é um bem de consumo diferenciado, que passa por um longo 

período de pesquisa e tem por finalidade intervir positivamente na saúde das pessoas, por 

função curativa, profilática ou de diagnóstico
315

.  

 

Fontes relacionadas à indústria estimam que um novo medicamento é o resultado 

de um processo longo, caro e de alto risco. Dizem que apenas uma entre cinco 

mil substâncias candidatas, identificadas nas primeiras etapas do processo 

descrito, chega ao final dos ensaios clínicos de fase III. Alegam também que os 

custos desse processo podem atingir cerca de oitocentos milhões de dólares. 

Munida desses argumentos, a indústria farmacêutica transnacional tem 

reivindicado a criação e o fortalecimento de mecanismos de proteção da 

concorrência, como as patentes, que estimulem o investimento na inovação. Os 

mesmos argumentos são utilizados para justificar a fixação de altos preços para 

os novos medicamentos”
316

.  

 

Por ser um processo caro, o financiamento público e os incentivos fiscais podem 

proporcionar uma redução dos custos e a ampliação do acesso. 
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 As principais políticas relacionadas a medicamentos são: Política Nacional de 

Saúde, Política Nacional de Vigilância Sanitária e a Política Nacional de Medicamentos.  

 A Política Nacional de Saúde está na Lei n. 8.080/90 e é a estrutura do campo da 

saúde pública. Ela abrange diversas políticas públicas nacionais, como a Política de 

Atenção Básica, Política de Vigilância Sanitária, Política de Saúde do Idoso etc.
317

. 

 A Política Nacional de Vigilância Sanitária tem suas atribuições previstas no artigo 

2º da Lei n. 9.782/1999. Fazem parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária as ações 

públicas desenvolvidas por instituições e órgãos públicos que exercem vigilância no campo 

de produtos, serviços e substâncias que se relacionam com a saúde.  

 O Sistema de Vigilância Sanitária é coordenado pela União, por meio do Ministério 

da Saúde e da ANVISA; mas todos os entes administrativos, União, Estados e Municípios 

participam da coordenação conjuntamente. A regulação dos medicamentos passa pelo 

Sistema de Vigilância Sanitária e, por fazer parte da Política Nacional de Saúde, deve 

obedecer aos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização da 

gestão e das ações, regionalização e hierarquização dos serviços de saúde e participação 

social
318

. 

 A Política Nacional de Medicamentos estabelecida pela Portaria de Consolidação 

do Ministério da Saúde n. 2/2017, Anexo XXVII, é parte da Política Nacional de Saúde e 

se apresenta como norteadora da totalidade das ações referentes a medicamentos. Ela 

objetiva garantir a segurança, a eficácia e a qualidade necessária dos medicamentos, além 

de promover o uso racional e o acesso a todos aos que são considerados essenciais
319

.   

A referida Política visa tornar acessível o medicamento com qualidade e fazer com 

que o seu uso seja racional, como será visto nas próximas seções. O acesso ao 

medicamento deve se dar no momento em que o paciente necessita dele, com qualidade e 

informação para o uso adequado
320

.   

O Brasil produz os medicamentos que são essenciais para a população mediante 

financiamento público. Desse modo, atende os principais programas de saúde do SUS e 
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contribui para a regulação de preços do mercado. Mas será que isso seria possível em 

relação aos medicamentos órfãos, destinados para poucas pessoas
321

? 

5.1.1 Fundamento ético do dever de assistência farmacêutica 

A universalidade veda o tratamento discriminatório no sistema de saúde. A 

integralidade faz com que o Estado ofereça os produtos e serviços em consonância com a 

necessidade de cada sujeito. Os dois princípios determinam que os pacientes com doenças 

raras devem receber o tratamento adequado independentemente do custo. Mas qual seria o 

fundamento ético para a concessão de um tratamento de alto custo para os portadores de 

doenças raras em detrimento do maior número de pessoas acometidas por doenças 

prevalentes
322

? 

 O conhecimento científico especializado, surgido com a sociedade industrial, 

substitui a tradição, pois com a Modernidade os hábitos e as expectativas tendem a ser 

reformados diante do acúmulo de informação técnica
323

. Essa mudança mostrou que a 

saúde, boa ou má, pode ser modificada pelo comportamento humano, guiado por esse 

conhecimento. 

 A ideia de que é possível enfrentar a doença e eventualmente até vencê-la decorre 

da laicidade que advém da sociedade pós-tradicional, que substitui ideias sacras de destino 

e culpa associados ao sofrimento de uma patologia. Com isso a saúde ganha valor e é 

reconhecida no mundo jurídico-político como um direito
324

.   

 O médico, como um especialista, não pode deixar de exercer a arte na saúde, 

consistindo essa arte em uma atividade humana que não se restringe à técnica e que tem 

por objetivo a recuperação do paciente, a manutenção ou promoção de sua saúde e, quando 

não é possível a cura, a preparação para a morte
325

.  

 Nesse contexto, o relacionamento entre a ética e a saúde representa um desafio 

moral que pode trazer benefícios para vencer a iniquidade, diante da constatação de que a 

inferioridade econômica pode levar a uma piora do quadro de saúde pela exposição a 
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condições ambientais e de trabalho insalubres, assim como a falta de instrução, o pouco 

acesso a uma medicina preventiva e a incapacidade para adotar comportamentos mais 

sadios
326

.    

 A valorização dos direitos humanos após a segunda Guerra Mundial vai abrir 

espaço para o surgimento da bioética no século XX. A política, o direito e a ciência 

seguiam caminhos diferentes até que se encontraram no pensar ético. As questões 

relacionadas à reprodução humana assistida, a clonagem, a morte e o prolongamento da 

vida, etc. fazem surgir novos desafios éticos que se relacionam principalmente com o 

direito e, como consequência, com a justiça de decisões que dizem respeito à vida e à 

saúde
327

.  

 A evolução da tecnologia trouxe benefícios para o prolongamento da vida com 

saúde, mas também os inconvenientes relacionados à ética. Há um crescente anseio do ser 

humano, com a evolução dos direitos humanos, para que seja respeitado o direito de 

escolha, de bem-estar pessoal e igualdade perante os demais
328

.  

 A bioética é fruto de uma sociedade secular e democrática. É multidisciplinar e 

interdisciplinar, servindo-se da colaboração e da interação da diversidade das ciências 

biológicas, sociais e humanas, e deve respeitar a pluralidade das tendências éticas 

existentes
329

. 

 Com sua perspectiva humanista, a bioética tende a ver o ser humano de forma 

global, coloca a dignidade como valor fundamental e defende que as ações e os serviços de 

saúde percebam o ser humano como um fim em si mesmo
330

. 

 A saúde é a expressão do maior grau de bem-estar que o indivíduo e a coletividade 

são capazes de alcançar por meio de um equilíbrio existencial dinâmico. Daí a importância 

de sua dimensão biológica, psíquica e sociocultural
331

.      

 No final da década de 1970 surge o principialismo da bioética, com a apresentação 

de quatro princípios básicos para guiar a conduta do ser humano em relação ao próximo 

em questões de saúde. Os princípios têm enfocam o paciente, que se acha na posição mais 
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vulnerável, e buscam alcançar a equidade para que ele tenha o tratamento necessário, 

mesmo com medidas compensatórias
332

.    

 Em razão de experimentos antiéticos, como o de 1972, quando se tomou 

conhecimento de que no sul dos Estados Unidos homens afro-americanos pobres foram 

deixados sem tratamento para o estudo da história natural da doença, o Congresso 

americano constituiu, em 1974, a Comissão Nacional sobre Proteção dos Sujeitos da 

Pesquisa Biomédica e Comportamental, que, em 1978, estabeleceu o Relatório Belmont.  

Os princípios bioéticos surgidos no Relatório Belmont foram apenas três: a 

beneficência, que impõe à atuação profissional a observância do bem do paciente; a 

autonomia, que impõe o respeito à liberdade e capacidade do paciente; a justiça como 

equidade, que estabelece a igualdade entre os indivíduos, o acesso equânime aos bens 

disponíveis e a não discriminação na distribuição de recursos.  

Porém, foi em 1979 que obra Principles of Biomedical Ethics, elaborada pelos 

autores americanos Tom Beauchamp e James Childress, que ao quarto princípio foi 

acrescentada a não maleficiência, que busca evitar o dano intencional em relação a outra 

pessoa e, assim, agir com bondade
333

. 

 Colaboram com a bioética médicos, juristas, filósofos, sociólogos, psicólogos, 

antropólogos, pois se trata da correlação entre diversos saberes em uma época em que a 

consciência da cidadania está crescendo
334

.  

 A bioética está entre a realidade médica e a abordagem jurídica. Por ser 

transdisciplinar, não pode ficar restrita ao direito, embora deste ramo de conhecimento 

venham as decisões a serem tomadas com base nos seus princípios e na dignidade da 

pessoa humana
335

. No entendimento de Maria Elisa Villas-Bôas:   

 
Ademais, é de se observar que o ponto tangencial entre a bioética (e seus 

princípios) e o direito pode ser encontrado no campo dos direitos humanos e 

fundamentais, como se percebe da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos, de 2005, bem assim ante a relevante tendência a vislumbrar, 

no âmbito dos direitos humanos, uma quarta dimensão de direitos, relativa 

exatamente aos aspectos tocantes à biotecnologia e à biodiversidade, pedras de 

toque da bioética atual. Outrossim, não se pode negar a existência de relações 

evidentes entre a principiologia bioética tradicional – ainda que questionável sua 

legitimidade originária, por não decorrer de um diálogo amplo e mais plural – e 

as três consagradas dimensões de direitos, no que tange à garantia do direito à 

vida e à liberdade, na primeira dimensão, fazendo recordar os princípios de 
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beneficência, não maleficência e autonomia; e à promoção da igualdade material 

mediante os direitos sociais, entre os quais se situa o direito de acesso à saúde, na 

segunda dimensão, recordando a questão da justiça ou princípio da equidade. 

Também se verifica, na terceira dimensão dos direitos humanos e fundamentais, 

a preocupação ambiental, que motivou os primórdios da bioética, em sua defesa 

das gerações humanas presentes e futuras
336

. 

 

 A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, UNESCO, aprovada 

em 2005, não se refere aos referidos princípios, que surgiram nos EUA. Ela dispõe no 

artigo 4º sobre a potencialização dos efeitos benéficos e a minimização dos efeitos nocivos; 

no artigo 5º sobre a autonomia e responsabilidade individual; no artigo 6º sobre 

consentimento; sobre igualdade, justiça e equidade nos artigos 10º e seguintes
337

.    

 O princípio da beneficência, que tem por finalidade promover o bem do outro, não 

pode resultar em paternalismo médico, quando o paciente é infantilizado e a sua liberdade 

é desprezada. Nessa hipótese há uma assimetria na relação, que não é benéfica, em razão 

da confusão entre saber e poder
338

.  

 A vulnerabilidade da pessoa que tem uma doença exige o cuidado e a proteção, mas 

isso não pode significar prejuízo ao equilíbrio entre as partes e invasão na esfera de decisão 

do protegido, o que poderia colocá-lo em situação de desvalorização social. O princípio da 

beneficência busca o melhor interesse do paciente, embora respeitando a sua vontade, os 

seus valores e os seus direitos
339

. 

 Normalmente, o bem para o paciente é identificado com a cura, a melhora, a 

recuperação, a promoção da vida e da saúde. Assim, os atos tendentes para essas 

finalidades obedecem ao princípio da beneficência; mas isso não pode permitir toda e 

qualquer hipótese terapêutica aventada, mesmo que sem perspectivas, o que poderia chegar 

a violar o princípio da não maleficência e da justiça, com o dispêndio de energia, esperança 

e dinheiro
340

. Segundo Maria Elisa Villas-Bôas:  

 

Observe-se aqui a sutil distinção entre “fazer o bem” e “não fazer o mal”; afinal, 

no cotidiano da vivência médica pode ocorrer que, em dado momento no curso 

da patologia, não seja mais possível oferecer qualquer tratamento benéfico ao 

paciente, nada mais havendo no arsenal médico que o conduza ao 

restabelecimento da saúde, restando, então, ao menos, não se lhe fazer mal, 

agravando os sofrimentos mediante o uso exagerado e desnecessário de recursos 

biotecnológicos. Combate-se com isso a obstinação terapêutica e a distanásia, em 
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que o médico, conhecendo a inutilidade da adoção de certa medida, insiste em 

aplicá-la, gerando mais aflições do que vantagens para o enfermo
341

. 

  

O princípio da não maleficência orienta a não usar tratamentos desproporcionais e 

recomenda a abstenção ou a interrupção do prolongamento artificial da vida, que só pode 

causar mais sofrimento ao doente, quando os contornos da morte já se definiram pela 

doença.  

 O princípio da autonomia se relaciona com a capacidade de autodeterminação do 

indivíduo. O paciente, nesse caso, é apto a decidir sobre seu corpo e a conveniência de se 

submeter a determinado tratamento, após ser esclarecido pelo médico. Trata-se de um 

princípio que se relaciona com a liberdade e legalidade, que permite ao indivíduo 

autodeterminar-se dentro do espaço juridicamente permitido
342

. 

 O princípio citado visa garantir a dignidade da pessoa humana, pois representa o 

protagonismo do indivíduo, que não pode ser tratado como meio, mas sim como um fim
343

. 

A autonomia faz com que o paciente seja visto como um sujeito com valores para aferir o 

que é mais benéfico para si em termos de saúde. Cabe ao profissional indicar o melhor 

tratamento e aceitar a decisão do doente sobre aceitá-lo ou não.   

 O princípio da justiça consiste na imparcialidade e equidade na distribuição dos 

recursos para que todos possam se beneficiar. No direito, o referido princípio está 

garantido pelas normas constitucionais que asseguram o direito à saúde e o atendimento de 

todas as necessidades para a sua manutenção e recuperação
344

.  

 Na prática, porém, há muitas dificuldades concretas em face da escassez de 

recursos, o que exige uma distribuição equilibrada para que toda a população seja atendida.   

 O princípio da justiça implica a realização da macroalocação e da microalocação de 

recursos: a primeira em nível governamental, na organização das políticas públicas de 

saúde e na destinação de recursos para determinadas áreas; a segunda é realizada 

concretamente, nas unidades de saúde, pela equipe assistencial de recursos disponíveis
345

.  

 Quanto ao princípio da justiça, é importante que não haja distinções injustificadas 

entre os indivíduos e que as desigualdades sejam compensadas, e não agravadas, sobretudo 

                                                 
341

 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. O direito à saúde no Brasil: reflexões bioéticas à luz do princípio da 

justiça. São Paulo: Loyola, 2014, p.126. 
342

 Ibid., p.127. 
343

 Ibid., p.127. 
344

 Ibid., p.130. 
345

 Ibid., p.131. 



 

 

 

94 

se o indivíduo não lhe deu causa
346

. Mas, embora o objetivo seja a promoção máxima do 

interesse de cada um, em algumas oportunidades prevalecerá o utilitarismo, em razão do 

uso de critérios  estatísticos e epidemiológicos que direcionam recursos às necessidades 

mais prementes de uma comunidade, dando menos peso às necessidades individuais
347

.      

 É difícil equilibrar a sustentabilidade das escolhas. Não se deseja que o coletivo 

seja desconsiderado, mas o interesse individual em determinadas hipóteses deve prevalecer 

para que haja a garantia da dignidade. Dessa forma os direitos humanos serão respeitados.  

 Dar prioridade às liberdades individuais significa garantir a inviolabilidade da 

pessoa humana sobre direitos econômicos e coletivos. Dessa forma, não é possível o uso 

do indivíduo como meio para maximizar o bem-estar da coletividade
348

. Nessa linha de 

argumentação, haverá justiça quando cada pessoa puder concretizar o seu plano de vida no 

âmbito da saúde, com acesso aos tratamentos preventivos e curativos dignos do ser 

humano
349

. A distribuição de recursos não será igual para todos e alguns terão de renunciar 

a parte deles para que outros possam ter o mínimo necessário, em nome do equilíbrio
350

.   

 Em relação ao direito à saúde, é importante promover o nível de acesso de acordo 

com a disponibilidade de recursos existentes. Quando há escassez, os gestores têm que 

tomar decisões e eleger prioridades de maneira fundamentada. O princípio da justiça tem 

grande importância para a tomada de decisões sobre a alocação de recursos, na medida em 

que defende a igualdade na oportunidade de acesso às prestações de saúde e mesmo a 

desigualdade, quando é necessária a concessão de benefícios compensatórios para os 

menos afortunados
351

.  

 O direito à saúde consagrado constitucionalmente levou à criação de sistemas de 

saúde solidaristas, os quais são baseados na universalidade de acesso. 

 O primeiro país a concretizar esse sistema foi a Inglaterra, com a criação do 

National Health Service, no imediato pós-guerra, concedendo o acesso à saúde a todos que 

residem e se encontram no solo inglês. Posteriormente, outros países aderiram a esse 

modelo, como Noruega, Suécia, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, bem como 

os antigos países socialistas e Cuba.  
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 Os sistemas sociais solidários são mantidos pela solidariedade entre gerações. Nele 

a geração mais jovem fornece recursos para a mais velha, os que têm mais auxiliam os que 

têm menos e os mais sadios amparam os que são doentes. 

 Ocorre que os diversos sistemas de saúde não têm conseguido atender às 

reivindicações dos indivíduos, ou seja, não conseguem dar conta da integralidade das 

necessidades de todos, sendo necessária a alocação de recursos em consonância com a 

prioridade. Como consequência, mesmo no sistema universal, o atendimento será feito de 

acordo com os recursos disponíveis, havendo limites para certos procedimentos e ações de 

saúde
352

.   

 Diante da possibilidade de serem estabelecidos limites para a distribuição de 

recursos, o princípio bioético da justiça se destaca, pois deve guiar as políticas e os 

sistemas públicos de saúde, priorizando-se os recursos de saúde para as pessoas menos 

afortunadas ou que tenham maior necessidade médica. 

 Os planejadores do setor de saúde se utilizam de critérios utilitaristas para decidir 

sobre o destino dos recursos. Buscam atender o maior número de pessoas. Os conceitos de 

farmacoeconomia, como custo-benefício e custo-efetividade, são baseados na maximização 

dos benefícios pelo menor custo
353

. Porém, há vozes divergentes dessa linha, geralmente as 

que protegem grupos minoritários, tais como idosos, deficientes e portadores de doenças 

raras, que a seu ver não podem sofrer em razão de critérios que priorizam a economia.  

 Quando a saúde pública leva em consideração apenas o custo em relação ao 

benefício, pode haver discriminação de necessidades de menor prevalência, o que resulta 

em práticas injustas em relação às pessoas submetidas a profundas desigualdades 

sociais
354

.  

 

Se as decisões se derem sob bases estritamente utilitaristas, contrapondo-se a que 

seja priorizada a aplicação e recursos em atividades assistenciais que dão baixa 

cobertura populacional, então transplantes, hemodiálise, distribuição de 

medicamentos de alto custo e mesmo a distribuição de medicamentos anti-

retrovirais para os doentes HIV positivos e os aidéticos poderiam ser 

procedimentos questionados
355

.  
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Dessa forma, é importante que as políticas públicas se voltem para grupos 

minoritários, pois a sociedade tem a obrigação moral, fundada na solidariedade, de atender 

a essas pessoas, dando-lhes a assistência devida. Trata-se de aplicar a equidade nas 

políticas públicas para que a seletividade seja subordinada à universalidade.    

É importante que a sociedade assuma a sua responsabilidade pelo outro, pelo mais 

frágil e mais necessitado, para que a desigualdade não seja aceita como natural. Os 

recursos que se destinam ao sistema de saúde pública em um cenário de escassez devem, 

nessa linha, obedecer aos princípios da dignidade da pessoa humana, da participação de 

todos, da equidade e da solidariedade, que podem ser reunidos na justiça e que têm 

prioridade em relação aos ditames da economia
356

. Nesse sentido: 

 

[...] diremos que a exigência da intensificação da responsabilidade moral, como 

contributo para a alocação dos recursos em saúde, fundamenta-se em dois 

princípios éticos – o da dignidade humana e o da participação – e se reporta a 

três aspectos principais (que respondem diretamente ao caráter triplo da 

responsabilidade moral): à adoção de comportamentos que promovam a saúde; a 

conscientização da finitude do homem e dos limites inerentes a toda a expressão 

humana; à realização de escolhas ponderadas. O princípio da dignidade humana, 

na exigência de igual respeito por todos os homens, e o princípio da participação, 

na exigência do esforço de cada um em prol da comunidade, justificam a ampla 

acepção do direito à saúde e obrigam à responsabilidade
357

. 

 

 O princípio da justiça abrange a equidade e confirma a dignidade de todos no 

acesso aos cuidados com a saúde, mas de forma diferenciada e não discriminatória. Dessa 

forma, a solidariedade ganha destaque, afinal, é a interdependência de todos os seres 

humanos que fará com que a felicidade de um também esteja na satisfação dos interesses 

do outro, valor que será apreendido pela intuição.  

Segundo Elza Boiteux: 

 

Solidariedade, simpatia, compaixão e caridade são conceitos que possuem 

natureza híbrida, pois são, simultaneamente, sentimentos e virtudes. Se a 

solidariedade é considerada um sentimento complexo, ela resulta em grande 

parte do mundo da cultura, que é sempre um mundo solidário, no sentido de 

interdependência necessária de seus fatores
358

. 
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Em uma sociedade multicultural e pluralista, com seres humanos em diferentes 

condições, a justiça, como equidade e solidariedade, estimula o desenvolvimento de 

relações benéficas, em que a minha realização depende da realização do próximo. Esse 

princípio justifica o cumprimento do dever de assistência farmacêutica de maneira 

diferenciada em determinadas hipóteses, como a dos pacientes com doenças raras. 

5.1.2 Evolução Legislativa da Assistência Farmacêutica 

 A política de medicamentos no Brasil surgiu na década de 1970. Em 1971 foi 

criada a Central de Medicamentos (CEME), que tinha por objetivo o fornecimento de 

remédios para a população mais carente
359

 e que foi regulamentada em 25 de junho de 

1971, por meio do Decreto n. 68.806. Ela representou um marco para a gestão centralizada 

e participativa da saúde
360

.   

 Em princípio, a CEME era subordinada ao Presidente da República, mas a partir de 

1975 foi transferida para o Ministério da Previdência e Assistência Social e, em 1985, 

passou a ser responsabilidade do Ministério da Saúde
361

.  

 A CEME definia políticas para o setor farmacêutico e centralizava as compras 

governamentais de medicamentos, o que incentivou o desenvolvimento e a 

comercialização. Ela desempenhou, ademais, a função de proteger novas indústrias 

farmacêuticas, que começavam a surgir no país, auxiliando na compra dos produtos por 

elas fabricados. Assim, ela iniciou a organização e a ampliação do fornecimento de 

medicamentos essenciais para a população mais carente
362

.   

 Em 1975 houve a criação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME - pelo Ministério de Previdência e Assistência Social, antes da elaboração da 

lista de medicamentos essenciais pela OMS, o que se deu em 1977
363

.  

A I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde, realizada em 

Alma-Ata, em 1978, configurou um avanço importante para o desenvolvimento da 
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assistência farmacêutica no mundo. Ela afirmou o abastecimento de medicamentos 

essenciais como um dos elementos primordiais para a atenção primária em saúde
364

.   

Os critérios de seleção dos medicamentos são norteados pelas recomendações da 

OMS, considerando-se  

 

[...] os dados consistentes e adequados sobre a eficácia e segurança dos estudos 

clínicos; evidência de desempenho em diferentes tipos de unidades de saúde; 

disponibilidade da forma farmacêutica em que a qualidade adequada, incluindo a 

biodisponibilidade, possa ser assegurada; estabilidade nas condições previstas de 

estocagem e uso; custo total de tratamento e preferência por monofármacos
365

.  

 

 A lista de medicamentos essenciais feita pela RENAME representa um elemento 

estratégico na política de medicamentos e facilita a organização de listas estaduais e 

municipais, que devem observar as patologias mais relevantes e prevalentes de cada região. 

Além disso, ela facilita ações que orientam a prescrição, a dispensação e o abastecimento 

de medicamentos no SUS
366

. 

 Desde 1977, a OMS aconselha os países a adotarem o modelo de lista de 

medicamentos essenciais para servir de guia. Ocorre que nem sempre as listas 

acompanham a evolução da tecnologia e, em muitos casos de doenças raras, os 

medicamentos não se encontram nas listas
367

.   

 A lista apresenta três funções: operacional, educacional e simbólica. É um 

instrumento operacional por servir como guia para a gestão de medicamentos que 

requerem prioridade de atenção, em termos de produção e acesso. É um instrumento de 

educação para os profissionais da saúde, que melhoram o procedimento para selecionar os 

medicamentos considerados essenciais. Por fim, é um instrumento simbólico, em virtude 

do reconhecimento que propicia aos medicamentos essenciais, estimulando políticas para a 

sua produção
368

. 
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 Cada país é instado a ter a sua própria lista de medicamentos essenciais em 

consonância com as circunstâncias demográficas, epidemiológicas, relevância da saúde 

pública e capacidade do sistema de saúde
369

.  

 Em relação aos medicamentos, a década de 1990 foi promissora. Nela, a Lei n. 

9.294/1996 tratou das restrições ao uso e propaganda de remédios; a Lei n. 9.313/1996 

disciplinou a distribuição gratuita de remédios para os portadores do vírus HIV; a Lei n. 

9.787/1999 tratou, enfim, dos medicamentos genéricos
370

.  

Com o fim da CEME, em 1997, novas definições eram necessárias, o que fez surgir 

a Política Nacional de Medicamentos em 1998, instituída pela Portaria MS/GM n. 3.916. 

Esta foi substituída pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n. 2/2017, que 

tratou do tema no Anexo XXVII. A Política Nacional de Medicamentos tem como 

diretrizes
371

: 

 

1.Adoção de relação de medicamentos essenciais, que são os produtos 

considerados indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da 

população. É importante que o Ministério da Saúde faça a constante atualização 

da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, pois contém os 

produtos necessários para o tratamento da maioria das patologias pelo Sistema 

Único de Saúde.  

2. Regulamentação sanitária de medicamentos, os quais devem contar com 

registro no órgão técnico responsável e aqueles que se mostrem inadequados ao 

uso devem ser eliminados.  

3. Reorientação da assistência farmacêutica, para que não se restrinja a aquisição 

e distribuição de medicamentos e abranja a promoção do acesso da população 

aos medicamentos essenciais nas três esferas de governo. 

4. Promoção do uso racional de medicamentos, pois os pacientes têm que estar 

cientes da forma como se dará o uso do remédio e as suas consequências. 

5. Desenvolvimento científico e tecnológico, para que seja fomentada a pesquisa 

na área da saúde principalmente as consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional, incentivando a integração entre universidades, 

instituições de pesquisa e empresas do setor produtivo. Para isso é importante 

uma ação articulada dos Ministérios da saúde, da Educação e da Ciência e 

Tecnologia, além da cooperação técnica com organismos e agências 

internacionais, a fim de consolidar o parque produtivo do Brasil.   

6. Promoção da produção de medicamentos, principalmente pelos laboratórios 

oficiais no que tange aos medicamentos essenciais.  

7. Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, o que é 

possível com a observância da regulamentação sanitária. 
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8. Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, visa garantir que o setor 

de saúde conte com profissionais que têm conhecimento suficiente para a 

atividade exercida. 

 

 As prioridades estabelecidas na referida Portaria são: 

 

1.Revisão permanente da RENAME que é essencial para que haja a 

disponibilidade dos produtos mais atualizados em relação a segurança e eficácia 

terapêutica. 

2. Assistência farmacêutica que deve ser garantida pelas três esferas de Governo, 

os quais devem contar com orçamento suficiente para a aquisição e distribuição 

dos medicamentos.  

3. Promoção do uso racional de medicamento, o que é possível por meio de 

campanhas educativas, pelo registro e uso de medicamentos genéricos, pelo uso 

do Formulário Terapêutico Nacional por parte dos profissionais de saúde, pela 

farmacovigilância e farmacoepiedemiologia, pelo treinamento dos recursos 

humanos sobre o uso do medicamento. 

4. Organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos com o 

desenvolvimento e elaboração de procedimentos operacionais sistematizados, 

com o treinamento de pessoal do Sistema de Vigilância Sanitária e com a 

consolidação do sistema de informação em vigilância sanitária.  

 

 Considerando a descentralização do sistema, cabe ao gestor federal organizar e 

desenvolver as ações para implementar a Política Nacional de Medicamentos e a aquisição 

em situações especiais, como o tratamento de doenças crônicas e doenças cujo tratamento 

envolva o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.   

 Os Estados são responsáveis pela aquisição dos medicamentos excepcionais usados 

em procedimentos de alta complexidade no âmbito do SUS. Aos Municípios compete a 

execução das ações de assistência farmacêutica, com a dispensação de medicamentos aos 

usuários dos serviços públicos da rede
372

. 

 As três instâncias devem providenciar o fornecimento do medicamento de forma 

tempestiva e racional.  

 A Política Nacional de Assistência Farmacêutica está prevista na Portaria de 

Consolidação do Ministério da Saúde n.2/2017, Anexo XXVIII, e especifica as normas 

sobre a gestão, dispensação e atenção ao uso racional dos medicamentos. Ela mantém a 

lógica da descentralização e pactuação entre as instâncias gestoras a fim de garantir a 

unidade das ações
373

. 

 Em consonância com a Política Nacional de Medicamentos, foi estabelecido o 

elenco de medicamentos e insumos da RENAME, no âmbito do SUS, com a seguinte 
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estrutura: I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica; II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica; III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica; IV - Relação Nacional de Insumos; V -

 Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.  

 A Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n. 6/2017, por sua vez, 

estabeleceu o quarto bloco de financiamento tendo em vista os três componentes 

supracitados. 

 Verifica-se que o direito à saúde no Brasil é executado por uma rede interfederativa 

de serviços e ações públicas, guiadas pelas diretrizes constitucionais da descentralização 

política e administrativa, da integralidade de atendimento e da participação da comunidade 

na sua gestão
374

.   

 A Lei n. 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária, a que ficam sujeitos os 

medicamentos, estabeleceu que os três entes da federação têm competência para a 

fiscalização sanitária e devem agir de forma articulada. Cabe à União, porém, 

institucionalizar as políticas públicas que vão orientar os estados e municípios para, assim, 

efetivar o direito a saúde em todo o território nacional de forma segura e de acordo com o 

princípio da segurança sanitária
375

.  

 O exercício da política de vigilância sanitária é realizado pela Secretaria Nacional 

de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde é o grande colaborador da política, nos 

termos do artigo 2º da Lei n.9.782/99, que também criou a ANVISA
376

.  

 O Ministério da Saúde, em razão de suas diferentes competências, conta com uma 

estrutura grande e diversificada. Dois órgãos que são vinculados a ele são a ANVISA e a 

CONITEC. 

 A ANVISA foi regulamentada pelo Decreto n. 3.029/99 e está vinculada ao 

Ministério da Saúde por um contrato de gestão. Ela tem por finalidade a proteção da saúde 

mediante o controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 

submetidos ao regime de vigilância sanitária. Também controla os portos, aeroportos e 
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fronteiras, para evitar a transmissão de doenças
377

. Além das muitas competências que lhe 

são atribuídas, a ANVISA é responsável por conceder a prévia anuência no processo de 

concessão de patentes relacionadas a drogas e medicamentos. Por ser uma autarquia, ela 

tem independência técnica e administrativa em relação ao Ministério da Saúde, com o qual 

elabora contrato de gestão para que seja possível o controle de suas atividades
378

.  

 Outro órgão do Ministério da Saúde que tem destaque é a CONITEC.  

 Em 2006, o Ministério da Saúde tomou a iniciativa de institucionalizar o processo 

de incorporação tecnológica no SUS, com base no princípio/diretriz da integralidade, com 

a criação da Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC), sob a coordenação da 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. 

 A referida Comissão tinha por atribuição analisar a incorporação ou retirada de 

tecnologias de saúde, revisão de diretrizes clínicas, protocolos terapêuticos e assistenciais. 

Em 2008 ela passou a ser conduzida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS)
379

. 

 

A CITEC tinha por objetivo desenvolver os protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas (PCDT) do Ministério da saúde, para definir o que seria incorporado 

ao SUS. Os PCDTs estabelecem os critérios de diagnóstico de cada doença, o 

algoritmo de tratamento das doenças com as respectivas doses adequadas e os 

mecanismos para o monitoramento clínico em relação à efetividade do 

tratamento e a  supervisão de possíveis efeitos adversos. Observando ética e 

tecnicamente a prescrição médica, os PCDTs também objetivavam criar 

mecanismos para a garantia da prescrição segura e eficaz
380

. 

 

 Em 2011, a seu turno, foi aprovada a Lei n. 12.401, que criou a Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) e definiu prazos 

para análise e decisão no processo de incorporação de novas tecnologias, processo que 

deve se dar com transparência e participação da sociedade civil
381

. 

 A CONITEC é um órgão colegiado, que integra a estrutura do Ministério da Saúde. 

Ela tem por finalidade assessorá-lo na incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de 

tecnologias e na constituição ou alteração de PCDT. Suas diretrizes de atuação são:  

                                                 
377

 AITH, Fernando Mussa Abujamra et al. Política de regulação de drogas e medicamentos no Brasil: 

panorama normativo e institucional. In: AITH, Fernando; DALLARI, Sueli Gandolfi. Regulação de 

medicamentos no mundo globalizado. São Paulo: Cepedisa, 2014, p.469. 
378

 Ibid., p.470. 
379

 AITH, Fernando; BUJDOSO, Yasmim; NASCIMENTO, Paulo Roberto do; DALLARI, Sueli Gandolfi. 

Os princípios da universalidade e integralidade do SUS sob a perspectiva da política de doenças raras e da 

incorporação tecnológica. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v.15, n.1, p. 10-39, mar./jun. 2014, p.15. 
380

 Ibid., p.15. 
381

 Ibid., p.16. 



 

 

 

103 

[...] a universalidade e a integralidade das ações de saúde no âmbito do SUS com 

base no melhor conhecimento técnico-científico disponível; a proteção do 

cidadão nas ações de assistência, prevenção e promoção à saúde por meio de 

processo seguro de incorporação de tecnologias pelo SUS; a incorporação de 

tecnologias por critérios racionais e parâmetros de eficácia, eficiência e 

efetividade adequados às necessidades de saúde; e a incorporação de tecnologias 

que sejam relevantes para o cidadão e para o sistema de saúde, baseadas na 

relação custo-efetividade.[...]
382

. 

 

 Compete à CONITEC emitir relatórios sobre a incorporação, exclusão ou alteração 

de novas tecnologias no SUS, propor a alteração de PCDT e a atualização da RENAME
383

.   

 Os medicamentos previstos pelos PCDT serão integrados ao sistema quando 

demonstrada sua eficácia, segurança, efetividade e custo efetividade. Para a incorporação 

na lista, o produto deve estar registrado na ANVISA. Dessa forma, há uma ligação direta 

entre a ANVISA e a CONITEC não apenas com a troca de informações, mas também na 

incorporação de novas tecnologias no sistema público de saúde. 

 O processo de incorporação na CONITEC é iniciado pela análise prévia dos 

requisitos necessários feita pela Secretaria-Executiva. Estando presentes os requisitos, o 

pedido é encaminhado para o plenário, que prepara um relatório para ser enviado ao 

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Esse 

relatório é submetido à consulta pública por vinte dias e pode haver a solicitação para a 

realização de Audiência Pública.     

 O processo deve ser concluído em cento e oitenta dias, prorrogáveis por mais 

noventa dias. Após a decisão é possível a interposição de recurso no prazo de dez dias
384

.  

 A CONITEC é um órgão que auxilia na política nacional de assistência 

farmacêutica, visto que o setor público é um grande consumidor e fornecedor de 

medicamentos.  

 A OMS estabelece que cada país deve decidir sobre a existência de uma lista de 

medicamentos, conforme a necessidade da maioria da população.  

Os medicamentos para doenças raras nem sempre estão disponíveis para serem 

fornecidos aos pacientes. São medicamentos de alto custo porque se destinam a um número 

reduzido de pessoas e requerem um tratamento longo ou permanente. Por exemplo, para 
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algumas doenças lisossômicas, o SUS tem PCDT balizadas pelo Ministério da Saúde. Esse 

também é o caso da doença de Gaucher, mas o mesmo não se dá para a doença de Fabry
385

. 

Recentemente foi publicado o PCDT para o tratamento de mucopolissacaridose tipo I, 

doença rara que não tem tratamento curativo, mas que conta com condutas clínicas que 

melhoram a qualidade de vida e a função cognitiva dos pacientes
386

. 

O incentivo à pesquisa e à produção de medicamentos órfãos é o primeiro passo 

para ampliar a previsão nos PCDT e possibilitar a incorporação no SUS, após o registro na 

ANVISA e a análise da CONITEC. Mas para isso é preciso que novos valores sejam 

utilizados na Avaliação Tecnológica em Saúde - ATS -, que serão explicados a seguir. 

5.1.3 Tecnologia e saúde 

 Desde o século XX estamos vivenciando uma grande revolução na área da saúde 

humana. O desenvolvimento de novas tecnologias permite o diagnóstico precoce, o menor 

sofrimento no tratamento e o aumento da expectativa de vida.  

 No Brasil, o grande desafio do SUS, atualmente, é melhorar o atendimento por 

meio de novas tecnologias que possam proporcionar ganhos à saúde, mesmo que os custos 

sejam superiores.  

 A escolha de uma nova tecnologia passa pela análise da utilização eficiente dos 

recursos, que depende do conhecimento sobre quais intervenções são eficazes e em que 

condições, o que é feito pela Avaliação Tecnológica em Saúde - ATS. 

 A ATS tornou-se um tema central na gestão dos sistemas nacionais de saúde. A 

principal razão é pragmático-econômica, pois a incorporação de novas tecnologias implica 

o aumento de gastos
387

. A importância da ATS também se deve a uma abordagem racional-
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defensiva, que analisa as consequências do uso de tecnologias cada vez mais invasivas e 

complexas sobre a saúde da pessoa humana
388

.  

Há muitas tecnologias que prometem curar, reabilitar, prevenir, mas que podem 

deteriorar a saúde do paciente ou não trazer benefício algum em relação ao tratamento que 

já é proporcionado.   

 A ATS adota a epidemiologia no plano metodológico e a medicina baseada em 

evidência
389

 no plano conceitual. Nos últimos anos houve uma aceleração tecnológica em 

saúde, o que causou o crescimento da sua importância, incluindo o Brasil. 

 

O objetivo dos estudos de ATS é subsidiar a tomada de decisão quanto ao uso 

racional das tecnologias em saúde. Isso implica a seleção de tecnologias a serem 

financiadas e a identificação das condições ou dos subgrupos em que elas 

deverão ser utilizadas, no sentido de tornar o sistema de saúde mais eficiente 

para promover, proteger e recuperar a saúde da população. Dessa forma, em um 

cenário ideal, toda tecnologia que busque melhorar a saúde da população deve 

ser alvo de avaliação nos princípios da ATS.  

Em outros termos, a ATS não focaliza apenas os efeitos das tecnologias em 

saúde, mas também sistematiza informação relevante para subsidiar decisões 

sobre gestão e organização dos sistemas de saúde
390

.  

 

 Nesse contexto, a avaliação de tecnologia em saúde abrange todo método que 

promova a saúde, impede a morte, trate doenças e melhora a reabilitação ou o cuidado do 

indivíduo ou da população. Ela abrange não apenas equipamentos, mas também 

medicamentos, procedimentos médicos ou cirúrgicos e modelos tecnoassistenciais
391

.  

 O seu objetivo maior é informar sobre o impacto e consequências econômicas de 

determinada tecnologia ou de mudança no uso de uma tecnologia antiga
392

. 

 Com o tempo, a ATS passou a se integrar ao paradigma da medicina baseada em 

evidências para coletar informações sobre as propriedades das novas tecnologias, 

considerando eficácia, segurança, efetividade e validade para diferentes cenários de 

prestação de serviços. Também passou a considerar o impacto micro e macroeconômico, 
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como os custos em saúde em nível nacional ou local, a alocação e realocação de recursos 

entre os diferentes programas, bem como os benefícios e os custos para a saúde de uma 

nova tecnologia pela análise de custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício.  

 Assim, a avaliação de tecnologia pode influenciar as políticas reguladoras, reformas 

em programas de saúde e outras políticas envolvendo incentivos para novas tecnologias, 

competitividade, transferências de recursos e investimentos em recursos humanos
393

.  

 Com o desenvolvimento da ATS no Brasil, espera-se que as decisões dos 

profissionais de saúde e de políticas públicas sejam mais racionais e adequadas em relação 

à sua segurança e eficácia, ou seja, é uma forma de o sistema de saúde aumentar a 

qualidade da prestação do serviço, ampliar a satisfação do paciente e melhorar a eficiência 

do atendimento
394

.      

 

As evidências científicas podem ser utilizadas para avaliar as respostas às 

questões como: A tecnologia funciona? Que benefício a tecnologia fornece e 

para quem? Quanto custa a tecnologia (para os serviços de saúde, para o 

paciente, etc), incluindo os custos os chamados “custos de oportunidade”? Ou 

seja, o que podemos ganhar se os recursos forem gastos com outros cuidados em 

saúde comprovadamente eficientes? A tecnologia funciona naquele contexto de 

saúde em que se encontra?
395

 

 

 A Lei n. 8.080/90 estabelece que as atividades de ciência e tecnologia em saúde 

fazem parte do sistema de saúde. Em 1998, o Ministério da Saúde iniciou a avaliação de 

tecnologias com relação a equipamentos de saúde e, em 2000, criou o Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DECIT), local em que ocorreram as primeiras tentativas de 

avaliação tecnológica de medicamentos de alto custo, a fim de orientar a decisão de 

incorporação pelo SUS
396

. Em 2003, a seu turno, é criada a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) no Ministério da Saúde, a qual coordenava o 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), o Departamento de Assistência 

Farmacêutica (DAF) e o Departamento de Economia em Saúde (DES). Em 2008, é criada a 

Rede Brasileira de ATS (REBRATS), coordenada pelo Ministério da Saúde e inaugurada 
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com a adesão de quinze grupos de ATS espalhados por universidades, faculdades de 

medicina e hospitais de ensino
397

. Em 2011 foi editada, enfim, a Lei n 12.401, que, além de 

estabelecer regras para a aplicação do princípio da integralidade no SUS, criou a 

CONITEC, como já explicado em capítulo anterior
398

.  

 A referida lei estabeleceu a necessidade da Avaliação Tecnológica em Saúde para a 

decisão sobre a incorporação de uma tecnologia no sistema de saúde. Para que haja essa 

incorporação no sistema público tem que haver um processo com três etapas: (a) seleção de 

itens a serem avaliados com vistas à incorporação, (b) avaliação das tecnologias 

propriamente dita e (c) decisão final sobre a incorporação
399

.  

 O registro do medicamento na ANVISA exige a comprovação de que é seguro e 

eficaz. Já a incorporação de uma tecnologia no sistema de saúde exige, além da segurança 

e eficácia, a vantagem em relação às alternativas já existentes no sistema.  

 Dessa forma, a ATS vai subsidiar a CONITEC no processo de incorporação de 

tecnologias no sistema público de saúde do Brasil, indicando ao Ministro da Saúde a 

possibilidade de incorporação, alteração ou exclusão de novas tecnologias, além da 

constituição ou alteração de PCDT. 

 As solicitações para incorporação devem ser acompanhadas dos estudos de eficácia, 

segurança, avaliação econômica e impacto orçamentário, possibilitando a análise pela 

CONITEC
400

.  

 O processo administrativo destinado a incorporação, exclusão ou alteração de 

tecnologias deve ser concluído no prazo de cento e oitenta dias, sendo possível uma 

prorrogação por noventa dias. Porém, o trabalho da CONITEC não termina com a 

publicação da portaria de incorporação de uma tecnologia, pois ainda há um caminho até 

que a tecnologia esteja, de fato, disponível para o paciente que dela necessita.  

De acordo com o Decreto nº 7.646/2011, a partir da publicação da decisão de 

incorporar uma tecnologia em saúde, há um prazo máximo de 180 dias para que a sua 

oferta aos pacientes do SUS seja efetivada
401

. 
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 A análise da tecnologia leva em consideração o impacto sobre o orçamento, o 

potencial do item de melhorar o desfecho específico e a disponibilidade de metodologias e 

evidências analíticas, que são características do mundo da política da saúde
402

. 

 A avaliação da tecnologia em si é um conjunto de operações rigorosamente técnicas 

compostas por metodologia epidemiológica e econométricas. Nessa etapa do processo, 

entra a rede brasileira de colaboradores no campo da ATS.  

 Como já mencionado, a REBRATS foi criada em 2008 para promover e difundir a 

área de avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. Ao estabelecer a ponte entre pesquisa, 

política e gestão, ela fornece subsídios para as decisões de incorporação, monitoramento e 

abandono de tecnologias no sistema de saúde público. A rede também tem por finalidade 

contribuir para a formação e a educação continuada na área de ATS, além de estabelecer 

diretrizes gerais de desenvolvimento e padronização de estudos, contribuir para a validação 

da qualidade dos estudos e disponibilizar métodos e instrumentos que permitam monitorar 

o horizonte tecnológico
403

.  

 A REBRATS está regulamentada na Portaria de Consolidação MS/GM n. 3/2017, 

no anexo XIV, que revogou a Portaria n. 2.915/2011 e é responsável pela avaliação no 

interior do processo de incorporação de tecnologia. A recomendação final sobre a 

incorporação, retirada ou alteração de um produto ou procedimento da lista é feita pela 

CONITEC. Essa recomendação é elaborada com base nas evidências trazidas pela ATS. Os 

elementos políticos podem ser considerados nessa fase, mas sempre com limitações
404

. 

 A decisão sobre a avaliação de uma tecnologia pode ser feita com base em critérios 

econômicos ou não econômicos
405

. Alguns exemplos de critérios não econômicos são: (i) 

critério de autoridade ou arbitrário, quando não há razões que justifiquem a adoção de 

determinada tecnologia; (ii) critério histórico, que tem a tendência de manter o status quo, 

ou seja, se em um ano foram incorporadas certas tecnologias, no ano seguinte deve ser 
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mantida essa regra; (iii) com base na carga de doença, critério que dá prioridade à 

incorporação de tecnologias para os problemas de saúde mais relevantes, sem considerar a 

eficiência econômica do tratamento; (iv) com base na qualidade, segurança e eficácia; (v) 

com base na equidade
406

.  

 A equidade é um critério importante. Há países que usam o indicador anos de vida 

ajustados por qualidade (QALY – quality adjusted life years) como medida de benefício 

em saúde, avaliando de maneira semelhante o QALY de crianças, adultos, idosos, 

mulheres ou homens
407

. Além do QALY, há também o DALY (disability adjusted life 

years), em que se avalia um ano ganho pelos homens ou um ano ganho em idade produtiva 

da vida, com base no método do capital humano
408

.      

 A melhor maneira de se descobrir se uma tecnologia funciona é por meio dos 

ensaios clínicos, controlados e randomizados, e por uma revisão deles em que se 

comparem os resultados dessa intervenção com outra realizada em grupos similares de 

pacientes
409

. Assim será possível verificar se em condições ideais a tecnologia funciona. 

Não havendo evidência de que a tecnologia é superior em relação à que é utilizada pelo 

sistema, não há sentido em financiá-la ou adotá-la ou indicá-la
410

.       

Para saber se a tecnologia funciona fora do mundo ideal do laboratório é preciso 

verificar se tem efetividade nos ensaios pragmáticos ou práticos. 

 

Esses ensaios caracterizam-se por selecionar intervenções relevantes do ponto de 

vista clínico para fazer a comparação (não costumam utilizar placebo), por 

incorporar um grupo heterogêneo de pacientes, similar ao da prática cotidiana e 

de diversos âmbitos de atendimento, e por coletar um amplo espectro de 

resultados (p.ex. mortalidade, morbidade, qualidade de vida). Outra fonte de 

evidência frequentemente utilizada na avaliação da efetividade são os dados 

provenientes de estudos observacionais de bancos de dados clínicos ou 

administrativos existentes, os quais comparam diferentes tecnologias
411

.  

 

 A equidade é um dos objetivos dos sistemas de saúde, além do uso de tecnologias 

eficazes, efetivas, eficientes e sustentáveis. Assim, o SUS deve ter por objetivo atender 

toda a população que necessita de tratamento, não fazendo diferença entre grupos 
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demográficos ou geográficos
412

. Porém, os critérios não econômicos não têm se mostrado 

suficientes, pois nenhum sistema de saúde é capaz de cobrir todas as tecnologias eficazes. 

Por essa razão, alguns países têm incorporado a barreira do custo-efetividade, a fim de que 

a tecnologia seja segura e eficaz e tenha um custo que seja proporcional ao benefício. 

Dessa forma, conceitos de farmacoeconomia são considerados no momento da decisão, o 

que será abordado a seguir
413

.     

5.1.4 Economia e saúde  

A farmacoeconomia é uma especialidade surgida no pós-guerra, nos países 

desenvolvidos, como estratégia para melhorar a eficiência dos gastos em saúde. Ela 

permite a análise, descrição e comparação dos custos e das consequências do uso de 

determinado tratamento médico nos pacientes, a fim de conciliar a terapia medicamentosa 

com a possibilidade de custeio
414

.  

 Trata-se de um meio que possibilita a decisão por tecnologias mais eficientes, em 

consonância com a distribuição de recursos para a saúde de uma forma mais justa e 

equilibrada. Ela contribui, do mesmo modo, para o uso mais racional dos medicamentos ao 

conciliar os custos com as questões de eficácia, segurança e qualidade dos diferentes 

tratamentos médicos, o que possibilita alcançar melhor resultado
415

. 

 O estudo de economia da saúde vai se desenvolver a partir das décadas de 1950 e 

1960, quando há um aumento dos custos relacionados à saúde. Nesse período também há 

um aceleramento do processo de desenvolvimento tecnológico, que terá incidência na 

prevenção, detecção, diagnóstico e tratamento de patologias. 

 É nessa época que a composição etária da população começa a se alterar, em razão 

do acesso a uma alimentação mais saudável e da prática de exercícios físicos, 

circunstâncias que ampliam a longevidade, alteram o perfil epidemiológico e influenciam 
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no padrão dos custos relativos à saúde
416

. Então se constata um aumento de doenças 

crônicas não transmissíveis e uma redução de doenças infectocontagiosas.  

 O aumento de doenças crônicas gera um maior impacto econômico no sistema 

público de saúde, pois seu tratamento é mais complexo, mais custoso e mais longo.   

 A aplicação da análise econômica ao campo dos medicamentos consiste na 

determinação da eficiência de um tratamento, na sua comparação com outros tratamentos e 

na seleção do tratamento que tem o melhor custo comparado aos efeitos
417

.  

 

[...] avaliação consiste na comparação dos resultados potenciais (avaliação ex-

ante, ou a priori) ou efetivos (avaliação ex-post, ou a posteriori) de determinada 

ação – ou curso de ações – em relação à situação vigente ou a um padrão de 

resultados almejados (padrão ouro), buscando verificar se os objetivos propostos 

são alcançados nos moldes de eficiência, efetividade e eficácia inicialmente 

planejados (racionalidade das ações)
418

. 

 

 A aplicação da economia no âmbito da saúde não tem o objetivo de reduzir os 

custos sempre, mas tentar indicar as melhores ações com os recursos escassos. 

 O custo é o primeiro elemento de farmacoeconomia. É um dado complexo, que 

engloba elementos mensuráveis tanto qualitativa quanto quantitativamente. Ele representa 

o valor dos insumos usados na produção ou distribuição de bens ou serviços e os recursos 

relevantes na aplicação do tratamento. Pode ser direto, indireto e intangível
419

.   

 Os custos diretos estão relacionados aos produtos e serviços desenvolvidos para 

prevenir, detectar e/ou tratar uma doença. Envolve os gastos com a aquisição, transporte, 

administração e descarte dos medicamentos. Como exemplo: 

 

[...] desse tipo de custo temos um antibiótico que é administrado por via 

endovenosa, onde os custos diretos são referentes a sua compra, ao 

armazenamento em locais adequados, os custos dos materiais para administrá-lo, 

o trabalho dos profissionais para preparar e administrar o medicamento, etc. 

assim, antibióticos cuja posologia requer várias administrações durante o dia 

possuem custos diretos aumentados em relação a outros que embora tenham 

maior preço, possuem menor frequência diária de administração
420

. 
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 Já os custos indiretos têm relação com as mudanças relacionadas com a capacidade 

produtiva do indivíduo e familiares decorrentes da doença ou da morte. São os dias não 

trabalhados, a incapacidade para exercer uma atividade profissional, tempo gasto em 

viagem para receber o tratamento e a morte prematura em razão da doença. Também são 

custos indiretos as reações adversas ao medicamento ou às condições de administração de 

um medicamento.   

 

Como exemplo, determinados medicamentos que são administrados por via 

intravenosa e que obrigatoriamente precisam que o paciente seja internado 

apresentam custo maior em relação aos medicamentos intramusculares que 

podem ser administrados ambulatorialmente, sem afetar a produtividade do 

paciente
421

. 

 

 Os custos intangíveis são os que não têm significado econômico. São os custos do 

sofrimento, da dor, da tristeza, da ansiedade, da fadiga ou da redução da qualidade de vida 

devido a uma doença. Quando há diferentes tratamentos disponíveis, a melhor opção é a 

que causa o menor sofrimento possível com o maior benefício
422

.  

 Em farmacoeconomia também são usados os conceitos de equidade, eficácia, 

eficiência e efetividade. 

 A equidade em saúde dispõe que a distribuição de recursos deve ser feita em função 

das necessidades da população. É a maximização da justiça na distribuição de bens e a 

redução das disparidades entre diferentes grupos sociais. É um conceito difícil de ser 

alcançado, pois há diferenças entre as carências individuais, a qualidade dos serviços de 

saúde e o custo do acesso a eles
423

.  

 A eficácia de um medicamento se dá quando o seu uso em condições ideais resultar 

em benefício ao paciente. As condições ideais estão presentes em ensaios clínicos, com 

rigoroso critério de seleção de pacientes e o acompanhamento em conformidade com o 

regime terapêutico
424

. Tem por finalidade responder se a intervenção em saúde gera mais 

benefícios do que malefícios aos indivíduos que atendem às recomendações previstas
425

.  
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 Já a efetividade é a medida dos resultados ou consequências decorrentes de uma 

tecnologia sanitária, em situações reais
426

. É medida em condições de rotina, em que pode 

haver interferências capazes de modificar os resultados.  

 

[...]Assim, a efetividade de um medicamento dependerá de fatores associados às 

condições da prática clínica diária como, por exemplo, a probabilidade de 

resistência cruzada entre antibióticos, de erros na administração dos 

medicamentos e de falha na adesão ao tratamento pelo paciente
427

. 

 

 A eficiência é um conceito decorrente da escassez de recursos e que visa à 

produção de bens e serviços ao menor custo social possível. É o melhor aproveitamento 

dos recursos, com fundamento em duas dimensões: eficiência alocativa (alocação de 

recursos para a produção do melhor conjunto de bens prioritários em uma sociedade) e 

eficiência produtiva (melhor alocação de recursos para o alcance de um bem ao menor 

custo possível).  

A eficiência produtiva pode ser técnica (produção de determinada quantidade de 

um bem, minimizando a quantidade de insumos empregados) ou econômica (escolha de 

atividade produtiva visando a um bem ao menor custo possível)
428

.    

 A eficiência é a efetividade com custos razoáveis. É sinônimo de custo-efetividade. 

Comprovada a efetividade de um medicamento, ele será eficiente quando for possível 

melhorar os benefícios por ele alcançados com o mesmo recurso investido
429

. 

 Os primeiros estudos econômicos em saúde abordaram os custos associados a 

doenças. Quando os custos são analisados em conjunto com dados de prevalência, 

incidência, morbidade e mortalidade é possível analisar o impacto de uma doença na 

sociedade
430

. A agenda governamental deve ser organizada com base nesse estudo, 

priorizando as políticas públicas de saúde que atendem esse universo.  
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 A análise custo-minimização compara custos de diferentes patologias ou 

alternativas de intervenção ou programas de saúde e busca escolher a que tem menor custo. 

Essa análise é muito simples e omite os benefícios associados às ações em saúde.   

 Trata-se da forma mais simples de avaliação econômica, em que apenas os custos 

são analisados, visto que a eficácia e a efetividade das alternativas de comparação são 

idênticas
431

. Nessa análise, somente os custos se apresentam como variável determinante 

para a decisão e deve ser feita quando o objeto de comparação tiver a mesma efetividade 

clínica, os mesmos riscos e efeitos secundários
432

. 

 Já a análise custo-benefício compara intervenções ou programas de saúde que têm 

objetivos diferentes e não se restringe a valorização dos benefícios ao campo da saúde. 

Seus resultados permitem a identificação de um mínimo a partir do qual os benefícios 

compensam os custos
433

. 

 Os benefícios podem ser estimados de quatro maneiras diferentes: (i) capital 

humano; (ii) custo friccional; (iii) preferências reveladas; (iv) avaliação por 

contingências
434

. A capacidade produtiva dos indivíduos é avaliada pela abordagem do 

capital humano. Pode ser estimada a totalidade dos aspectos relativos às melhorias em 

saúde obtidas ou os benefícios e as perdas produtivas dos indivíduos. O custo friccional, a 

seu turno, avalia a saúde com base na produtividade de trabalho, valorando-se a perda de 

produtividade do indivíduo ou o custo de reposição profissional no mercado de trabalho. O 

método das preferências reveladas analisa os benefícios em saúde segundo as escolhas 

feitas pelos próprios indivíduos. “[...] Avalia o valor de redução dos riscos à saúde 

individual com base e escolha de bens de segurança e empregos de risco [...]”
435

. Por fim, a 

avaliação por contingências tem por base a valoração dos benefícios em saúde a partir das 

preferências pessoais. Os indivíduos respondem a questionários sobre o valor que estão 
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dispostos a pagar para ter acesso a determinada intervenção de saúde. Esses valores são 

aplicados à estimativa do valor atribuído à saúde individual
436

.  

Assim, a análise custo-benefício atribui um valor monetário aos benefícios ou 

impactos de uma ação em saúde. Calculam-se os benefícios da intervenção menos os 

custos da intervenção, chegando aos benefícios líquidos
437

. Qualquer tipo de resultado 

pode ser comparado, desde que possa ser valorados em unidades monetárias.  

Esse tipo de análise é útil em três tipos de situação: (i) possibilita a escolha de dois 

ou mais tipos de intervenções; (ii) indica o efeito econômico de uma única intervenção; 

(iii) pode incluir benefícios ou custos não relacionados com o resultado em saúde, como, 

por exemplo, a ausência do trabalho para cuidar de um familiar doente
438

. 

Essa estratégia não tem utilidade quando as dimensões a serem analisadas são 

intangíveis em unidades monetárias, como o sofrimento e a morte. Também é difícil 

estimar monetariamente um benefício que pode salvar uma vida com limitações físicas e 

outra sem elas ou atribuir valor a vida de um idoso e de uma criança
439

.  

Na análise custo-efetividade os custos são medidos em unidades monetárias, mas os 

desfechos são avaliados em unidades naturais de saúde, como anos de vida ganhos, casos 

detectados, dias de incapacidade evitados, unidades de pressão arterial reduzidas, número 

de doenças evitadas, etc.
440

. 

 

Esta técnica, que se apoia mais na análise de decisão do que na teoria econômica, 

dá respostas a dois tipos de questões. Por um lado, ao tipo de terapêutica que é 

capaz de atingir um nível de efetividade pré-fixado ao mais baixo custo e, por 

outra mostra que a terapêutica permite maximizar a efetividade havendo um 

custo global pré-determinado
441

. 

 

Essa análise tem por objetivo o estudo de diferentes tratamentos para se chegar no 

melhor, ainda que haja aplicação de recursos adicionais. É a escolha da melhor estratégia 

para se atingir um mesmo objetivo, que pode ser a prevenção, diagnóstico ou tratamento. 
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Os resultados dessa análise, medidos sob a forma de efetividade, podem ser anos de vida 

adicionais, número de pacientes atendidos, taxa de eficácia ou efetividade, etc.
442

. 

A principal vantagem desse método está na interpretação dos resultados e na forma 

de medir os benefícios, visto que eles não precisam ser convertidos em unidades 

monetárias
443

. A análise custo-utilidade vai aferir a quantidade e a qualidade de vida com 

base na satisfação obtida pelo paciente com o tratamento. Seu fim é unir aspectos 

econômicos, clínicos e humanísticos na valoração dos benefícios.  

Os resultados são expressos como o quociente custo/AVAQ (Anos de Vida 

Ajustados por Qualidade).  

 

A AVAQ é uma medida de utilidade que relaciona quantidade (variação na 

mortalidade) e qualidade de vida (variação na morbidade) de um paciente, cuja 

medição é feita por intermédio de uma escala que possui dois pontos extremos: 0 

(morte) e 1 (saúde perfeita), podendo haver também valores negativos que 

correspondem a estados de saúde considerados pelo paciente piores que a própria 

morte
444

. 

 

 Essa análise é importante quando há dados sobre a morbidade a serem 

considerados, ou seja, sempre que a qualidade de vida for relevante. Geralmente é um 

estudo voltado para pacientes crônicos. 

 

Por exemplo, se dois produtos farmacêuticos têm diferentes desfechos com base 

no número de anos de vida poupados, mas acredita-se que a qualidade de cada 

ano de vida para os pacientes que estão recebendo um dos dois tratamentos seja 

muito similar, os ajustes de qualidade podem não ser necessários. Entretanto, em 

muitos casos (por exemplo, no tratamento do câncer), tanto a sobrevida como a 

qualidade de vida são diferentes dependendo da terapia selecionada. Às vezes, os 

tratamentos que mais aumenta a sobrevida são também os mais tóxicos, sendo 

assim, nesses casos, necessário uma medida que incorpore tanto a sobrevida 

como a qualidade de vida
445

. 

 

 A realização de avaliação econômica em relação aos medicamentos viabiliza as 

decisões sobre a eficiência da aplicação dos recursos, relacionando os custos com os 

resultados alcançados.  
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Isso não significa que os gastos devem ser sempre mínimos, mas que os recursos 

devem ser otimizados diante de alternativas diferentes de tratamento. Assim, a avaliação 

econômica tem cada vez mais importância, pois os medicamentos, na atualidade, implicam 

uma grande parcela do orçamento público
446

. 

 As técnicas de economia que usam conceitos como eficácia, eficiência, efetividade, 

além da análise dos custos, têm sido amplamente utilizadas pelos governos para as 

decisões sobre a introdução de novas tecnologias no sistema público de saúde. Ao 

relativizar o uso exclusivo da análise dos custos, torna-se possível a incorporação de um 

medicamento órfão com mais facilidade, pois outros fatores influenciarão a decisão.  

5.2 As patentes e a produção de medicamentos órfãos 

 As pessoas que são portadoras de algum tipo de doença rara merecem exercer 

plenamente o seu direito à saúde, com a obtenção do tratamento adequado. Nessa hipótese 

surge uma questão econômica importante, pois a indústria farmacêutica não deseja 

produzir medicamentos que não ofertarão o lucro desejado. 

 Como já mencionado, as doenças raras atingem um pequeno número de pessoas e, 

por esta razão, os medicamentos órfãos usados para o tratamento geram pouco lucro para a 

indústrias, que não tem interesse em investir na pesquisa e na fabricação.  

Muitas vezes a decisão de deixar de fabricar determinado fármaco não está 

vinculada a sua efetividade, pois, mesmo que possibilite uma boa qualidade de vida ao 

paciente, pode haver a sua retirada do mercado. É o caso da Penicilamina, importante para 

o tratamento da Doença de Wilson e que só retornou ao comércio após denúncia da 

imprensa e descoberta de que ele também é útil para outras doenças. Cite-se, ainda, a 

Sulfasalazina e a Toxina Tipo A do Clostridium botulinum
447

.  

Em uma sociedade medicalizada, o remédio tem importância para o setor 

econômico, que é motivado pelo lucro. A sua produção tem repercussões econômicas em 

razão dos altos investimentos em laboratórios para o desenvolvimento de pesquisas. 

Considerando o custo e o tempo necessário para o desenvolvimento de um medicamento, a 

busca de lucro parece ser razoável. Porém, o que ocorre é que se busca a máxima 
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rentabilidade do produto desde o início, o que desestimula a produção dos medicamentos 

órfãos
448

. 

A patente objetiva garantir ao inventor a exploração da invenção de forma 

exclusiva por um determinado período de tempo. É a garantia do monopólio em troca da 

publicização do resultado da tecnologia. É um incentivo às empresas que desenvolvem 

tecnologia, o qual permite o desenvolvimento econômico
449

. Para incentivar a produção de 

produtos farmacêuticos, estes foram incluídos entre os que podem ser beneficiados pela 

patente, protegendo-se a propriedade intelectual
450

.  

O Brasil firmou acordos internacionais que protegem a propriedade intelectual dos 

produtos farmacêuticos em cumprimento à determinação do artigo 5º, inciso XXIX, da 

Constituição Federal
451

. Com isso, garantiu o privilégio temporário da exploração 

econômica do invento. A Lei Federal n. 9279/96, em seu artigo 230, admite a 

patenteabilidade dos medicamentos. Importa citar: 

 

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, 

matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, 

matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 

medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de 

obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou 

convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no 

exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por 

iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham 

sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a 

exploração do objeto do pedido ou da patente. 

 

Com a assinatura do acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio), a propriedade industrial deve observar a sua 

função social, o que importa na prevalência do interesse público sobre o privado, 
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principalmente quando se trata da saúde pública
452

. Surge, então, um conflito entre o 

direito de propriedade e da livre iniciativa e o direito à saúde e à vida.  

Tanto o direito à saúde quanto o direito à propriedade intelectual são direitos 

fundamentais. Porém, não pode haver condições para o exercício do direito à saúde, 

enquanto que, para o exercício do direito de propriedade intelectual, deve ser cumprida a 

função social. Dessa forma, as patentes devem observar o direito à vida, à saúde, à 

dignidade, ao desenvolvimento e à justiça social
453

. 

Para que um produto farmacêutico seja patenteável ele tem que ser uma novidade, 

ser decorrente de uma atividade inventiva e ter aplicação industrial. Porém, para integrar o 

mercado é preciso que o interessado tenha condições de fabricar o produto, que deve 

obedecer às boas práticas de fabricação e controle e obter as licenças junto ao órgão 

sanitário competente. Além disso, o produto deve obter o registro junto à ANVISA
454

.    

Os Estados Unidos e a União Europeia têm uma política para a produção de 

medicamentos órfãos, como já foi visto. O Brasil não conta com uma estratégia que 

estimule a produção desses medicamentos, mas a legislação que trata da propriedade 

intelectual prevê algumas hipóteses que podem auxiliar no acesso aos medicamentos 

órfãos.  

O titular do objeto da patente tem o direito de explorá-la com exclusividade por um 

determinado período. Porém, quando essa exploração não atende a função social, por 

exemplo, deixa-se de fabricá-lo, o Estado pode intervir mediante licenciamento 

compulsório. 

Trata-se de um instituto que permite a quebra da patente, uma ruptura da relação 

jurídica existente entre o titular e o bem que é objeto da patente, na hipótese de o seu 

exercício ser considerado abusivo em razão da não exploração ou da exploração precária 

do objeto ou pela comercialização que não atende as necessidades do mercado. Nessa 

hipótese, o interesse público ou a emergência nacional impõem o licenciamento 
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compulsório para garantir que a utilização do bem se dê em consonância com a função 

social
455

.  

A quebra de patente tem prazo determinado e se refere apenas ao objeto para o qual 

foi autorizada. Ela também não pode ser exclusiva, permitindo-se que outros interessados 

sejam beneficiados com as licenças voluntárias, pois terceiros poderão explorar o objeto 

sem exclusividade, desde que comprovem a capacidade de produção, aumentando a oferta 

e a livre concorrência.  

Antes da concessão da licença compulsória, o interessado deve procurar o titular da 

patente para obter a autorização para a produção do produto, exceto em caso de 

emergência nacional, quando esse requisito prévio é dispensado. Exemplo de 

licenciamento compulsório decretado pelo Poder Público é o caso da quebra de patente dos 

antirretrovirais para atender aos portadores de HIV
456

.  

O licenciamento compulsório está previsto na Lei Federal n. 9.279/96, artigos 68, 

70 e 71. Ou seja, a quebra da patente poderá ocorrer quando nos casos de emergência 

nacional ou interesse público, abuso de poder econômico e situação de dependência da 

patente. Nessas hipóteses haverá a suspensão temporária do uso exclusivo para atender a 

saúde pública. 

 

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se 

exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar 

abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão 

administrativa ou judicial. 

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de 

fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral 

do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, 

quando será admitida a importação; ou 

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que 

tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do 

objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado 

interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do 

parágrafo anterior. 

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 

econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, 

limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da 

licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou 

com o seu consentimento. 

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação 

prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por 
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terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, 

desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu 

consentimento. 

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após 

decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. 

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o 

titular: 

I - justificar o desuso por razões legítimas; 

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; 

ou 

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem 

legal. 

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, 

se verificarem as seguintes hipóteses: 

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a 

outra; 

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em 

relação à patente anterior; e 

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para 

exploração da patente anterior. 

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja 

exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada 

dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto 

poderá ser dependente de patente de processo.  

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença 

compulsória cruzada da patente dependente. 

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em 

ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado 

não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença 

compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem 

prejuízo dos direitos do respectivo titular.  

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de 

vigência e a possibilidade de prorrogação. 
 

O artigo 68, §1º, traz a hipótese de falta de fabricação do produto patenteado, na 

qual se enquadram os medicamentos órfãos, o que pode configurar o abuso do poder 

econômico. Quando o abuso existe em relação a medicamentos, a licença compulsória 

objetiva resguardar o direito à saúde.     

O artigo 68 supracitado faz menção à não exploração do bem e a exploração menor 

que a necessidade do mercado. Dessa forma, se o laboratório farmacêutico deixa de 

fabricar o medicamento para uma determinada doença rara, pode haver o licenciamento 

compulsório pelo abuso do poder econômico decorrente da não exploração do objeto da 

patente
457

. 
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A legislação em questão estabelece que a exploração do objeto da patente deve se 

dar em três anos a contar da sua concessão. Não ocorrendo, pode ser objeto de 

licenciamento compulsório. 

No caso de medicamentos, havendo a quebra da patente e não havendo interessados 

na produção, caberá ao Estado assumir, como licenciante, a produção, seja por meio de 

medicamento genérico seja pela importação de outro país
458

. A licença compulsória por ser 

concedida por via administrativa ou judicial. A competência na esfera administrativa é do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -, que tem sessenta dias para se 

manifestar
459

. Havendo justa causa para a não exploração do produto, não haverá o 

licenciamento compulsório, conforme artigo 69 supracitado. 

O instituto do licenciamento compulsório ainda é pouco utilizado no Brasil, pois o 

país não tem capacidade tecnológica para a produção de medicamentos. De qualquer 

forma, é uma possibilidade que pode auxiliar na obtenção de medicamentos órfãos, embora 

apenas em casos isolados, o que demonstra a necessidade de uma política pública que 

estimule a pesquisa e a sua produção no país. 

Outra possibilidade de obtenção dos medicamentos órfãos para doenças raras é a 

importação paralela, que consiste na aquisição do produto patenteado em um país 

estrangeiro. Assim, o produto não é adquirido do representante legal da empresa, mas de 

uma empresa de outro país, em que o preço é menor.  

O importador paralelo é independente e vai revender em um território diferente 

daquele em que comprou a mercadoria, sendo que esta mercadoria é comercializada pelos 

distribuidores oficiais no país da importação
460

. O artigo 68, §§3º e 4º, citados 

anteriormente, autoriza a importação paralela. Dessa forma, não havendo o medicamento 

no mercado interno ou sendo a sua oferta insuficiente, o Estado ou terceiro interessado 

podem importar o produto pelo prazo de um ano para atender a saúde pública
461

. 

Em 2007 houve a importação paralela de uma versão genérica do medicamento 

Efavirenz para os portadores do vírus HIV
462

.   
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O instituto da importação paralela também não soluciona a questão dos 

medicamentos órfãos, pois apenas um produto por vez poderá ser obtido com o 

procedimento
463

.  

Outro ponto importante trazido pela Lei n. 9.782/99, no artigo 8º, §5º, é a 

possibilidade de o registro na ANVISA ser dispensado em caso de importação de 

medicamentos feitos por organismos multilaterais internacionais, como a ONU ou a OEA, 

para o uso em programas do Ministério da Saúde ou entidades vinculadas
464

. 

A previsão dessa exceção tem por finalidade salvaguardar o direito ao acesso ao 

medicamento, além da vida, da dignidade e do desenvolvimento
465

. 

Nos Estados Unidos, quando um medicamento é designado como órfão, o seu 

fabricante tem o direito de exclusividade pelo prazo de sete anos. Essa exclusividade de 

mercado protege os produtos patenteáveis após o fim da patente, o que normalmente ocorre 

em seguida à colocação do medicamento no mercado
466

.  

A exclusividade não tem a mesma proteção da patente, pois se restringe a impedir a 

aprovação de um medicamento genérico correspondente e para a mesma doença. Porém, 

poderá haver a aprovação para uma segunda doença do mesmo medicamento
467

.  

Nos Estados Unidos existe, ainda, um Fundo de Financiamento de Pesquisa, que é 

administrado pelo governo e por instituições não governamentais, com o fim específico de 

financiamento dos medicamentos órfãos. Há, também, isenções tributárias e redução de 

taxas. 

Na União Europeia, o Regulamento (CE) 141/2000 e o Regulation on Orphan 

Medical Products (847/2000) regulamentam a produção dos medicamentos órfãos. Por 

força dessas regulações,a empresa que deseja produzir um medicamento órfão tem que 

comprovar que ele se destina ao diagnóstico, prevenção ou tratamento de doença rara, que 

não existe medicamento com esta finalidade ou que ele é superior ao medicamento 

                                                 
463

 GLOECKNER, Joseane Ledebrum. Da necessidade de uma política pública voltada aos medicamentos 

para doenças raras. Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 15, n.61, p.233-

262, jul./set. 2015, p.248. 
464

 Lei n. 9782/99, artigo 8º, §5º. “A agência poderá dispensar de registro os insumos biológicos, inseticidas, 

medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais 

internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades 

vinculadas”. 
465

 CARVALHO, Patrícia Luciane de. Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos. São Paulo: Atlas, 

2007, p.95. 
466

 GLOECKNER, Joseane Ledebrum, op. cit., p.249. 
467

 Ibid., p.250. 



 

 

 

124 

existente
468

. O referido regulamento estabelece incentivos à pesquisa, desenvolvimento e 

comercialização dos medicamentos, concedendo a exclusividade pelo período de dez anos.  

 

No entanto, a medida mais importante adotada no Regulamento n. 141/2000 é o 

benefício do direito de exclusividade por dez anos após a autorização. Neste 

prazo, a Comunidade Europeia não aceitará qualquer outra solicitação prévia de 

comercialização, de conceder uma autorização prévia de comercialização ou de 

atender nova solicitação de prorrogação de uma autorização prévia à 

comercialização existente em relação a medicamento similar para a mesma 

indicação terapêutica. Poder-se-ia pensar, todavia, que o direito de patente já 

outorgaria a um medicamento adequada proteção comercial, não sendo 

necessária esta exclusividade comercial atribuída aos medicamentos órfãos. No 

entanto, pode acontecer que o fármaco em questão não possa ser objeto de 

proteção patentária por não ser novo ou original ou, ainda, por tratar-se de 

substância natural difícil de patentear. Pode ocorrer ainda, que o direito sobre a 

propriedade intelectual já tenha expirado e somente após a expiração se tenha 

descoberto a aptidão do medicamento para tratar doença rara
469

. 

 

O fabricante de medicamento órfão, na União Europeia, também tem isenção ou 

redução de taxas e assistência na elaboração de protocolo, com assessoramento científico e 

técnico, nos casos dos procedimentos centralizados na EMEA. A questão tributária é 

tratada por cada país membro
470

. 

No caso de medicamentos órfãos, o Regulamento n. 507/2006 prevê a concessão de 

uma autorização provisória, com dados clínicos menos completos que o habitual, o que 

possibilita a introdução do fármaco no mercado consumidor com maior presteza. Essa 

autorização é válida por um ano e pode ser prorrogada por mais um até que os dados 

clínicos estejam completos, quando será possível a autorização definitiva
471

.   

A proteção da patente é, portanto, um bom mecanismo para estimular a inovação ao 

permitir uma exclusividade legal, é um direito de monopólio para produzir e comercializar 

os respectivos produtos durante um determinado período de tempo. Por se tratar de uma 

reivindicação legal, a patente pode ser questionada judicialmente sob o argumento de que o 

produto não é inovador ou que infringe uma patente anterior
472

. 
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No caso dos medicamentos órfãos, a regulamentação atribuída a eles pelos Estados 

Unidos e pela União Europeia estabelece a exclusividade de mercado, que também é uma 

proteção à propriedade intelectual, mas sem a possibilidade de contestação judicial.  

A indústria farmacêutica, beneficiada pela exclusividade de mercado, não precisa 

divulgar os dados dos estudos de segurança e eficácia. Enquanto a patente tem o seu início 

antes dos ensaios clínicos, a exclusividade de mercado começa no momento em que o 

produto é aprovado para a comercialização
473

. Porém, tanto a patente quanto a 

exclusividade de mercado são meios de estimular o investimento em inovação, e ambas são 

fundamentais para o desenvolvimento de medicamentos, o que implica gastos vultosos, 

cujo retorno só ocorrerá após a aprovação para a comercialização.  

Em relação aos medicamentos órfãos, em razão de o mercado ser restrito, a sua 

produção é pequena e há pouca possibilidade de retorno financeiro
474

.  

No Brasil não existe uma política pública voltada para doenças raras e para o 

fornecimento de medicamentos ao seu tratamento. A legislação que protege a propriedade 

industrial traz algumas alternativas, como o licenciamento compulsório e a importação 

paralela, que podem facilitar o acesso ao tratamento, mas não são suficientes, pois são 

pouco utilizados e se destinam ao fornecimento de apenas um medicamento por vez
475

.      

Os medicamentos órfãos não contam com uma política de fomento como a que 

existe nos Estados Unidos e na União Europeia. O Brasil não conta com o financiamento 

público para o desenvolvimento de substâncias destinadas ao tratamento de doenças raras, 

e a indústria farmacêutica não tem interesse em produzi-los em razão do pequeno mercado 

consumidor. 

Não há uma política pública proativa, destinada ao desenvolvimento de 

medicamentos órfãos. Não há uma indústria nacional, mesmo para a produção de 

genéricos, que exige capacitação técnica e orçamento específico
476

.  

O projeto de Lei do Senado n. 231 de 2012, de autoria do Senador Eduardo Suplicy 

e que na Câmara dos Deputados recebeu o número 6.566/2013, acrescenta um §3º ao art. 2º 

da Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001, garantindo recursos para atividades voltadas 
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ao desenvolvimento tecnológico de medicamentos, imunobiológicos, produtos para a saúde 

e outras modalidades terapêuticas destinadas ao tratamento de doenças raras ou 

negligenciadas. Mas ele ainda não foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Conforme 

dispõe o projeto: 

 

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 3º:  

“Art. 2º ........................................................................................... 

........................................................................................................  

§ 3º No mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos do Programa de Fomento à 

Pesquisa em Saúde, previsto no inciso II do art. 1º desta Lei, serão aplicados em 

atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico de medicamentos, 

imunobiológicos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas 

destinados ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas, assim definidas em 

regulamento.” (NR) 

 

 

A Lei n. 10.332/2001 dispõe sobre mecanismo de financiamento para o Programa 

de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em 

Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos - Genoma -, para o Programa 

de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para 

Competitividade, e dá outras providências. 

As pessoas que são portadoras de uma doença rara merecem ter o tratamento 

adequado e, seguindo o que determina a Constituição Federal, este tratamento deve ser 

fornecido pelo Poder Público. Tendo tal dever em vista, o referido projeto tem a intenção 

de estimular a pesquisa dos medicamentos órfãos, mas, além de não tratar deles de maneira 

específica, não prevê benefícios para a produção, registro, autorização e comercialização. 

Diante dessas circunstâncias, o Brasil deveria seguir os passos dos Estados Unidos 

e da União Europeia e estabelecer uma política pública para a pesquisa, produção, registro 

e incorporação de medicamentos órfãos para doenças raras no SUS. 

Como já tratado em capítulo anterior, a legislação estrangeira prevê cinco 

benefícios para os medicamentos órfãos. O procedimento para a análise é centralizado em 

um único órgão, que no Brasil poderia ser a ANVISA. Há assistência aos protocolos, para 

que os processos sejam padronizados, acelerando a análise da qualidade, segurança e 

eficácia dos fármacos. Há o acesso a fundos de investimento, proposta do projeto de lei 

supracitado, mas que ainda não foi aprovado. Há a redução das taxas e isenção tributária. 

Por fim, há a garantia da exclusividade de mercado, benefício que vai além da concessão 

da patente e que é o mais importante.  
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A fabricação de medicamentos genéricos é uma possibilidade no Brasil, 

principalmente se houver a quebra da patente, quando o fabricante não explora 

adequadamente o produto, possibilitando a licença compulsória e a importação paralela, 

mecanismos que podem suprir a falha do mercado farmacêutico. Porém, esses institutos, 

além de pouco utilizados, não são suficientes, pois tratam de um medicamento por vez, o 

que o torna uma solução pontual e incapaz de atingir o número de pacientes com diferentes 

doenças raras no país. 

A criação de uma política pública que cumpra o dever de assistência farmacêutica 

do Estado em relação às doenças raras é premente e o Brasil deveria seguir a lógica dos 

Estados Unidos e da União Europeia, que obtiveram êxito em suas regulamentações, as 

quais ampliaram o acesso aos medicamentos órfãos e estabeleceram o tratamento 

diferenciado aos pacientes com essas doenças
477

. 

5.3 A proposta da Política Nacional para Doenças Raras no Sistema Único de Saúde 

(Projeto de Lei n. 56/2016) 

 O desenvolvimento e o acesso a medicamentos para os portadores de doenças raras 

têm muitos empecilhos: dificuldade de encontrar pacientes para o teste clínico, pois o 

número de pessoas com a doença é pequeno; dificuldade na relação custo-efetividade e na 

medicina baseada em evidências ainda por conta do número reduzido de pessoas atingidas; 

alto custo do desenvolvimento do medicamento, o que compromete o orçamento dos 

sistemas públicos de saúde; por fim, a baixa expectativa do mercado, o que impõe a 

necessidade de subsídios públicos para o seu desenvolvimento
478

.   

 A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, prevista na Portaria de 

Consolidação do Ministério da Saúde n. 2/2017, Anexo XXVIII, estabelece a forma de 

financiamento dos componentes básico e estratégico.  

 A legislação existente permite a incorporação de medicamentos para doenças raras, 

mas não há uma estratégia específica para esses casos. Alguns medicamentos já constam 

das listas dos componentes estratégico e especializado, mas o número é muito reduzido. 
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Para o efetivo cumprimento do dever de assistência farmacêutica é necessária uma 

política mais eficiente, que possibilite introduzir os medicamentos órfãos no sistema 

público de saúde, ainda que seja no componente especializado
479

.   

 A Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n.2/2017, no Anexo XXXVII, 

traz a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica, e os pacientes com 

doenças raras são os principais beneficiários. 

 Os objetivos da referida politica estão dispostos no artigo 2º:  

 

I - organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação) que perpasse todos os níveis de atenção, promovendo, dessa forma, 

a atenção por intermédio de equipe multiprofissional, com atuação 

interdisciplinar; (Origem: PRT MS/GM 81/2009, Art. 2º, I) 

II - possibilitar a identificação dos determinantes e condicionantes dos principais 

problemas de saúde relacionados a anomalias congênitas e doenças 

geneticamente determinadas, de forma a fornecer subsídios para a elaboração de 

ações e políticas públicas no setor, sem prejuízo da participação social; (Origem: 

PRT MS/GM 81/2009, Art. 2º, II) 

III - definir critérios técnicos mínimos para o funcionamento, o monitoramento e 

a avaliação dos serviços que realizam os procedimentos e técnicas em genética 

clínica; (Origem: PRT MS/GM 81/2009, Art. 2º, III) 

IV - incentivar a realização de pesquisas e projetos estratégicos destinados ao 

estudo do custo-efetividade, eficácia e qualidade e incorporação de tecnologias 

na área de genética clínica; e (Origem: PRT MS/GM 81/2009, Art. 2º, IV) 

V - qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais 

de saúde envolvidos com a implantação e a implementação da Política de 

Atenção Integral em Genética Clínica, em conformidade com os princípios da 

integralidade e da Política Nacional de Humanização (PNH). (Origem: PRT 

MS/GM 81/2009, Art. 2º, V) 

 

 Os medicamentos para doenças raras constantes do componente especializado 

cobrem um baixo número de doenças raras. Existem os PCDT de algumas delas, mas ainda 

é insuficiente. 

 Há 101 doenças raras que têm referência na CID-10 e que estão presentes no 

componente especializado; apenas 37,6% delas contam com protocolos clínicos gerados 

pela CONITEC
480

. Por outro lado, as demandas que tratam de doenças raras são 

predominantes entre os protocolos de incorporação da CONITEC (58,8%), o que mostra a 

necessidade de normas mais flexíveis para a introdução dos medicamentos órfãos no SUS.  

 Nos Estados Unidos, o Office of Orphan Products Development (OOPD) analisa 

produtos médicos que são promissores para o tratamento de doenças raras. Ele conta com o 
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auxílio de médicos, pesquisadores, entidades profissionais, agências governamentais, 

indústria e grupo de pacientes com doenças raras, que exercem grande influência para o 

desenvolvimento e pesquisa dos medicamentos órfãos. Na Europa, o Committee for 

Orphan Medicinal Products (COMP), da European Medicines Agency (EMEA), trata dos 

medicamentos órfãos. Criada em 1999, a Agência tem como fundamento a Resolução 

n.141/1999, já mencionada. 

 Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia têm conhecimento de que a 

indústria farmacêutica não se interessa pela produção de medicamentos órfãos sem 

incentivos ao seu desenvolvimento, como a redução de taxas para autorização e 

comercialização, além da exclusividade de mercado por um determinado período
481

.  

No Brasil, a entidade responsável pela aprovação de registros e comercialização de 

medicamentos é a ANVISA, conforme a Lei n.9.782/1999. Esta agência não conta com 

normas próprias para atribuir a característica de órfão a um determinado medicamento e 

não há previsão de tratamento diferenciado nesse caso
482

.  

 A Lei n.12.401/2011 alterou a Lei n. 8.080/90 e os artigos 19-M a 19-U passaram a 

vincular os princípios da universalidade e da integralidade à existência dos PCDT, que, 

segundo a legislação, têm por finalidade estabelecer os medicamentos ou produtos 

necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde, bem como 

aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação 

adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira 

escolha (artigo 19-O). O artigo 19-P estabelece que:  

 
Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação 

será realizada:         

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do 

SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade 

pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;        

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com 

base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e 

a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 

Bipartite;   

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações 

de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a 

responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 

Saúde. 
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 Os pacientes com doenças raras que não estão contemplados pelos protocolos 

clínicos e cujos medicamentos não constam das listas oficiais não terão o tratamento 

adequado pelo SUS
483

.  

 A falta de normas próprias para o registro e incorporação de medicamentos órfãos 

faz com que as listas oficiais e os PCDT não sejam atualizados no tempo devido, 

maculando o dever de assistência farmacêutica do Estado, em detrimento da vida dos 

pacientes com doenças raras. 

 A legislação atual confia na capacidade do Estado de regular adequadamente a 

forma como deve se dar a assistência farmacêutica e acredita que com a CONITEC haverá 

atualização tempestiva da lista do SUS.  

 Não é o que ocorre, no entanto, e muitos pacientes acabam não tendo acesso ao 

tratamento mais moderno, em evidente violação ao princípio da integralidade do SUS
484

.  

 Os setores da sociedade que têm mais recursos financeiros serão beneficiados com 

a tecnologia atualizada e eficaz para o tratamento da doença, pois podem pagar por ela, 

enquanto setores menos favorecidos padecerão com a sua falta.  

 Ao Estado, agindo em favor do bem público, compete equilibrar a desigualdade 

dessas situações de modo que as pessoas menos favorecidas também possam propor e ter 

examinadas suas propostas de incorporação de uma nova tecnologia. A participação em 

grupos de pessoas que têm a mesma doença é um importante componente de pressão, com 

mais força política e econômica, principalmente nos casos de doenças raras.     

 Os medicamentos órfãos abrangem fármacos, próteses, agentes biológicos e 

preparos dietéticos, ou seja, o tratamento a ser prestado pelo SUS para esses casos é 

complexo e custoso, o que exige uma nova abordagem
485

. 

 É importante que ações integradas com as distintas instâncias de governo e da 

sociedade civil se fortaleçam para que as doenças raras tenham a atenção necessária do 

Estado e sociedade. A política deve ser construída com a participação de todos. Nesse 

sentido: 

 

Para a efetiva implantação de uma política específica para doenças raras é 

necessário garantir sua consolidação política, financeira, institucional e 

operacional, legitimando-a pela atuação dos diversos fóruns de participação 
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social, como os conselhos de saúde e as comissões intergestoras bipartite e 

tripartite. Os âmbitos decisórios nas três esferas de governo precisam ser 

povoados pela participação da sociedade civil, inclusive as associações de 

portadores de patologias, contribuindo para a implantação de uma política 

efetiva
486

.  
 

 Para a garantia dos princípios da universalidade e da integralidade no tratamento 

das doenças raras, o Brasil precisa avançar no desenvolvimento de medicamentos órfãos, 

estimular a pesquisa, fomentar a produção e incentivar as empresas farmacêuticas, de 

modo que o investimento em produtos que possam melhorar a qualidade de vida ou até 

levar à cura se torne lucrativo.  

 O SUS precisa atender a todos de que dele necessitam, e uma política pública 

voltada para a pesquisa e produção de medicamentos órfãos com os benefícios que 

facilitem o registro na ANVISA e a sua incorporação poderá efetivar os princípios da 

universalidade e integralidade, garantindo, com isso, o dever de assistência farmacêutica.  

 O tema é relevante, e o Projeto de Lei n. 56/2016, proposto na Câmara dos 

Deputados Federal pelo Deputado Federal Marçal Filho, busca atender a demanda com a 

instituição da Política Nacional para Doenças Raras no Sistema Único de Saúde
487

. 

 O referido Projeto foi aprovado na Câmara. Mas o Senado Federal elaborou 

emendas, o que ensejou seu retorno à Câmara, onde se encontra até o momento sem análise 

definitiva. 

 A implantação da Política Nacional para Doenças Raras no SUS deverá ser 

implementada de forma gradativa, nas três esferas de gestão, por uma rede integrada de 

cuidados ao paciente
488

 com doença rara.  

 O projeto define a doença rara como a que afeta até 65 em cada cem mil pessoas. 

As diretrizes da rede nacional de cuidado são, em síntese, o respeito aos direitos humanos 

dos pacientes, a equidade, a não discriminação, o acesso aos serviços de qualidade, atenção 

humanizada, a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da 

cidadania, a construção do projeto terapêutico singular e o desenvolvimento de pesquisa 

clínica e inovação tecnológica.  

                                                 
486

 AITH, Fernando; BUJDOSO, Yasmim; NASCIMENTO, Paulo Roberto do; DALLARI, Sueli Gandolfi. 

Os princípios da universalidade e integralidade do SUS sob a perspectiva da política de doenças raras e da 

incorporação tecnológica. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v.15, n.1, p. 10-39, mar./jun. 2014, p.34.  
487

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei da Câmara nº 56, de 2016. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126956>. Acesso em: 11 set. 2018. 
488

 O uso da denominação “paciente” demonstra que houve preocupação com a relação estabelecida entre o 

sujeito doente e o sistema, o que não ocorre quando é usada a palavra usuário, ressaltando a relação de 

consumo e não de cuidado. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126956


 

 

 

132 

 O projeto de lei estabeleceu diversos objetivos, entre os quais se destaca o 

desenvolvimento de ações para a identificação precoce das doenças raras, a promoção de 

cuidados em saúde com serviços de reabilitação para melhorar a qualidade de vida, o 

incentivo para a realização de pesquisas e projetos estratégicos destinados ao estudo da 

relevância clínica, eficácia e qualidade e incorporação de tecnologias na área de genética 

clínica e doenças raras. 

 Em relação aos medicamentos órfãos, na seção VII, artigo 19, há o reconhecimento 

do direito de acesso a eles pelos pacientes com doenças raras, desde que a necessidade de 

utilização seja identificada e determinada pelos centros de referência do SUS ou 

certificados por ele. A cada seis meses deverá haver uma reavaliação. 

 A Política Nacional estabelecida pelo projeto de lei em questão visa agilizar a 

disponibilidade no mercado e a incorporação no SUS dos medicamentos órfãos, que são 

aqueles destinados ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doença rara. Para tanto, ela 

prevê a preferência deles na análise para concessão de registro sanitário na ANVISA, uma 

vez identificados como órfãos. 

 Porém, os critérios usados para a concessão do registro sanitário são os mesmos 

para outros medicamentos. Como já foi dito, os medicamentos órfãos têm, entretanto, 

peculiaridades que os distinguem, como o número reduzido de pacientes para a realização 

dos testes clínicos, baixa expectativa do mercado, alto custo das pesquisas e produção. 

Essas particularidades deveriam ter sido consideradas para a previsão de critérios 

diferenciados à concessão do registro sanitário, bem como se dá nos Estados Unidos e na 

União Europeia. O projeto de lei foi tímido neste ponto e não aproveitou a oportunidade 

para avançar na questão com uma visão mais atual do tema. 

A Seção III do referido projeto de lei trata da Incorporação dos Medicamentos 

Órfãos para doenças raras no SUS. Seu artigo 30 dispõe que a incorporação depende de 

decisão da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e da CONITEC. Já seu 

artigo 31 merece ser transcrito:  

 

Art.31. A incorporação do medicamento órfão deve ser considerada sob o 

aspecto da relevância clínica e não sob o aspecto da relação custo-efetividade. 

§1º No que se refere aos critérios de segurança, eficácia e efetividade dos 

medicamentos órfãos analisados pela CONITEC, estes devem ser ponderados de 

acordo com as especificidades das doenças raras.  

§2º No que se refere à análise mencionada no §1º deste artigo, ela será feita 

posteriormente ao fornecimento do medicamento, por meio de um sistema 

nacional de acompanhamento e monitoramento de todos os pacientes que 

receberem medicamentos órfãos no território nacional.  
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Este artigo considera a necessidade de tratamento adequado aos pacientes com 

doenças raras, ao fazer referência à relevância clínica para a incorporação do medicamento 

órfão, afastando o critério do custo-efetividade. No mesmo sentido, seu parágrafo primeiro 

possibilita que os critérios de segurança, eficácia e efetividade sejam ponderados pela 

CONITEC de acordo com as especificidades das doenças raras, o que representa um 

avanço, considerando o número reduzido de pessoas que são portadores da doença. O 

parágrafo segundo, por sua vez, prevê a criação de um sistema nacional de 

acompanhamento dos pacientes que receberam medicamentos órfãos, os quais serão 

monitorados em todo o território nacional. 

Ocorre que, na análise do Projeto pelo Senado, foi apresentado o Parecer n. 138, de 

2018, que elaborou a Emenda n. 4 ao artigo 31, alterando totalmente a sua redação no 

seguinte sentido: 

 

Art. 31. A incorporação de medicamento órfão deverá ocorrer conforme 

determina o art. 19-Q da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

........................... 

§2º A análise mencionada no §1º deste artigo deverá ser feita previamente ao 

fornecimento do medicamento aos pacientes. 

 

O artigo 19-Q da Lei n. 8.080/90 dispõe que: 

 
Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a 

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do 

Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS.   

§1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja 

composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a 

participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde 

e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal 

de Medicina.       

§ 2
o
  O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

levará em consideração, necessariamente:         

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a 

segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, 

acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;  

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às 

tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos 

domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.   

 

Com a Emenda n. 4 proposta pelo Senado, não há alteração no SUS para a 

incorporação de medicamentos órfãos, mantendo-se o que já está previsto, sem avançar. 
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 Como já mencionado anteriormente a ATS auxilia a CONITEC no processo de 

incorporação de tecnologias no SUS, trazendo-lhe elementos sobre a segurança, eficácia, 

economia e impacto orçamentário. 

 Para a incorporação de medicamentos órfãos, os critérios econômicos não podem 

prevalecer, pois o custo-efetividade, custo-utilidade ou custo-benefício não são sempre 

aceitáveis. Os critérios não econômicos, nesses casos, devem ganhar preponderância; 

dentre eles os que consideram o tipo de doença a ser tratado, independente dos custos, a 

qualidade, a segurança, a eficácia e a equidade.  

 A incorporação de um medicamento órfão pode se dar com fundamento na 

equidade, na medida em que ele permite ao paciente um maior tempo de vida com 

qualidade (QALY).   

 Infelizmente, o SUS não é capaz de cobrir todas as tecnologias eficazes, razão pela 

qual há a análise do custo-efetividade, a fim de que a tecnologia seja segura e tenha um 

custo que seja proporcional ao benefício. 

 Um medicamento órfão pode não ser custo-efetivo e, assim, não se mostrar 

eficiente sob custos razoáveis, tendo em vista a escassez dos recursos. A previsão inicial no 

projeto de lei, de que a incorporação poderia se dar pela relevância clínica, traria mais 

facilidade, pois a demonstração de que o tratamento é seguro, eficaz e mais benéfico aos 

pacientes com doenças raras é suficiente para a incorporação, ainda que os custos sejam 

elevados para atender um número reduzido de pessoas.  

 O princípio bioético da justiça, que estabelece a solidariedade entre as pessoas e 

impede a discriminação de grupos humanitários minoritários, conduz à conclusão de que 

os critérios para a incorporação dos medicamentos órfãos precisam ser diferenciados, mas 

a política pública proposta e que está na fase final de tramitação não deu atenção suficiente 

para esse ponto, priorizando a escassez de recursos do SUS, em contraposição à relevância 

clínica, e mantendo
 
a legislação vigente, que pouco colabora para o tratamento dos 

pacientes com doenças raras.  
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6 CONCLUSÃO 

 A saúde coletiva é uma ciência multidisciplinar que considera o discurso biológico 

e as ciências humanas para reestruturar a saúde em suas dimensões simbólica, ética e 

política, visando influenciar a saúde pública.  

 Com base em seus pressupostos, o indivíduo é considerado em sua dinâmica 

histórica e social e analisado pelo profissional da saúde de forma holística, para que o 

tratamento possa promover melhorias e mudanças em sua realidade. Em consonância com 

esses entendimentos, ela determina que a relação a ser estabelecida com o paciente deve 

ser horizontal e baseada na confiança, para que a especialização possa ceder uma parte de 

seu espaço à sabedoria prática. 

 Esse novo modelo de relação entre o profissional da saúde e o paciente é importante 

para aqueles que se descobrem portadores de uma doença rara.  

As doenças raras afetam um número reduzido de pessoas, pois há dificuldade de 

diagnóstico e, na maioria dos casos, têm natureza genética. São doenças que se 

caracterizam pela gravidade, são crônicas, degenerativas e progressivas. Necessitam de 

tratamento permanente e provocam a perda da qualidade de vida.  

A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, prevista na  

Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n. 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo 

XXXVIII, considera doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 

indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. 

Os pacientes com essas doenças são vulneráveis e precisam ser cuidados. O 

profissional da saúde deve ter consciência de que o cuidado implica uma relação de 

confiança e de responsabilidade, que não significa a mera aplicação da técnica, envolvendo 

a oitiva das queixas e demandas, atenção aos detalhes da vida cotidiana, a consideração do 

projeto de vida e do projeto de felicidade como horizonte normativo a ser alcançado por 

meio do tratamento. 

Nesse contexto, as normas internacionais e a Constituição Federal preveem o 

direito à saúde como um dever do Estado. Ele pode ser exercido por todos, incluindo os 

pacientes com doença rara. No Brasil, o SUS é guiado pelos princípios da integralidade, da 

universalidade e da igualdade. A integralidade considera os valores de justiça, democracia 

e efetividade do acesso ao tratamento de acordo com a necessidade. A universalidade veda 
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o tratamento discriminatório no sistema. A igualdade impõe que todos devem ser atendidos 

em consonância com as suas necessidades.  

 Além do direito à saúde, o paciente com doença rara também conta com os direitos 

humanos dos pacientes, como o direito à vida, direito de não ser submetido a tortura, nem a 

tratamento cruel, desumano ou degradante, direito ao respeito pela vida privada, direito à 

liberdade e segurança pessoal e direito de não ser discriminado. Tais direitos decorrem dos 

princípios do cuidado centrado no paciente, da dignidade humana, da autonomia relacional 

e da responsabilidade do paciente. 

 Não há, no Brasil, uma legislação que trate dos direitos humanos dos pacientes, 

lacuna que afeta os pacientes com doenças raras, aos quais deve ser concedido o direito de 

recusar o tratamento em caso de terminalidade, de receber o tratamento adequado para dor 

e de ter acesso aos cuidados paliativos.   

 Os cuidados paliativos diferenciam-se da medicina curativa, pois objetivam 

capacitar a pessoa que está na fase final da vida a continuar vivendo de forma plena. Isso é 

possível quando há o alívio da dor e dos sintomas desconfortáveis, quando há diálogo e 

quando o cuidado abrange os aspectos psicológico, social e espiritual em benefício do 

paciente. 

 O direito à saúde e os direitos humanos do paciente possibilitam o reconhecimento 

de que os pacientes com doenças raras devem receber tratamento adequado. Isso implica 

ter acesso ao medicamento para o tratamento específico da doença via sistema público.  

 Os medicamentos que se destinam ao tratamento das doenças raras são 

denominados órfãos em razão do baixo retorno do investimento decorrente do pequeno 

número de pacientes. Tais medicamentos não atraem o interesse da indústria farmacêutica, 

que objetiva lucro na pesquisa e na produção do medicamento. 

 Diante desta dificuldade, os Estados Unidos e a União Europeia estabeleceram 

normas específicas para incentivar as empresas interessadas em colocá-los no mercado. Os 

mecanismos pull e push são incentivos regulatórios e de desenvolvimento e incentivos 

fiscais com exclusividade de mercado, respectivamente.   

 As normas criadas foram bem sucedidas em gerar incentivos para a produção de 

medicamentos órfãos. Elas centralizaram o procedimento de análise em uma única agência; 

propiciaram assistência aos protocolos para que o processo sobre a qualidade, segurança e 

eficácia do medicamento seja unificado; criaram fundos para o financiamento, isenção de 

tributos, redução de taxas; o mais importante, concederam exclusividade de mercado.   
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 O Brasil não conta com normas semelhantes.  

 A política pública é um instituto de direito público permeado pela política e que 

pode ser expressa por meio de leis, portarias ou decretos, sempre em consonância com a 

Constituição Federal. 

 O direito à saúde autoriza a criação de uma política pública que concretize dever de 

Assistência Farmacêutica do Estado em relação às doenças raras. Esta deverá conceder os 

benefícios mencionados para a pesquisa e produção de medicamentos órfãos, como os que 

existem nos EUA e na União Europeia, pioneiros em sua criação. Também deverá 

estabelecer novos conceitos para o registro e a incorporação deles no SUS, a fim de 

garantir os princípios da integralidade e universalidade. 

O projeto de Lei do Senado n. 231 de 2012, acrescenta um §3º ao art. 2º da Lei nº 

10.332, de 19 de dezembro de 2001, assegurando recursos para atividades voltadas para o 

desenvolvimento tecnológico de medicamentos, imunobiológicos, produtos para a saúde e 

outras modalidades terapêuticas destinados ao tratamento de doenças raras ou 

negligenciadas. 

Trata-se de norma que se aproxima da ideia de criação de um fundo somente para 

investir na pesquisa e produção de medicamentos órfãos. Porém, ele ainda não foi 

aprovado pela Câmara dos Deputados. 

A previsão de garantia de recursos já é um início e não pode ser desprezada, mas os 

outros incentivos às indústrias farmacêuticas não foram cogitados e talvez não o sejam, 

considerando a dificuldade do Estado Brasileiro de compreender a emergência do 

tratamento dos pacientes com doenças raras, embora ele seja compelido diariamente a 

arcar com os custos pelo Poder Judiciário. 

Fomentar a pesquisa e a produção de medicamentos órfãos para o tratamento dos 

pacientes com doenças raras é o caminho a ser perseguido pelo Estado para cumprir o seu 

dever de assistência farmacêutica e permitir a redução da vulnerabilidade dessas pessoas, 

que não escolheram ser doentes. 

Além disso, cabe ao SUS o fornecimento dos medicamentos órfãos, pois o Estado 

deve garantir a autonomia de suas vidas com plenitude, ainda que a doença seja grave, 

crônica, não tenha cura e o processo degenerativo esteja avançado.  

 O dever de assistência farmacêutica abrange a lista de medicamentos, a legislação 

vigente e o orçamento disponível. No que tange ao orçamento disponível, no sistema de 

saúde universal, como o existente no Brasil, o princípio da justiça como equidade deve 
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orientar o gestor no momento da decisão, pois grupos minoritários não podem sofrer em 

razão da escassez de recursos. Os pacientes com doenças raras são, com efeito, um grupo 

humano minoritário e merecem ter a assistência necessária para o tratamento, ainda que os 

custos sejam elevados. Nesse caso, a equidade determina que a seletividade esteja 

subordinada à universalidade e a solidariedade deve prevalecer. 

 Nesse contexto, a incorporação de um tratamento no sistema público não pode 

considerar apenas o custo, pois outros valores precisam ser aplicados para a determinação 

da eficácia, segurança, efetividade e benefícios.  

 Para a incorporação na lista de medicamentos do SUS, o produto deve estar 

registrado na ANVISA e ser avaliado pela CONITEC. O registro do medicamento na 

ANVISA exige a comprovação de que ele é seguro e eficaz. Já a incorporação de uma 

tecnologia no sistema de saúde exige, além da segurança e eficácia, a vantagem em relação 

às alternativas já existentes no sistema.  

 A ATS vai subsidiar a CONITEC no processo de incorporação de tecnologias no 

sistema público de saúde do Brasil, indicando ao Ministro da Saúde a possibilidade de 

incorporação, alteração ou exclusão de novas tecnologias, além da constituição ou 

alteração de PCDT. 

 As solicitações para incorporação devem ser acompanhadas dos estudos de eficácia, 

segurança, avaliação econômica e impacto orçamentário, possibilitando a análise pela 

CONITEC. Porém, as dificuldades existentes em relação aos testes clínicos dos 

medicamentos considerados órfãos torna insuficiente a análise custo-efetividade, 

geralmente utilizada pela CONITEC para autorizar a incorporação no SUS.  

 No Brasil não há normas que flexibilizem as exigências e critérios usados pela ATS 

e pela CONITEC em relação aos medicamentos órfãos. Assim, os ensaios clínicos 

randomizados precisam de um número elevado de pacientes e os limites de custo-

efetividade devem ser aceitáveis. Pelo custo e os pequenos ganhos na sobrevida com 

qualidade, o índice QALY é baixo. Como consequência, os medicamentos órfãos não são 

incorporados ao SUS, pois a indústria farmacêutica prefere não registrá-los no Brasil. 

 A solução para esse problema seria a análise pela ATS e pela CONITEC por mais 

de um método, considerando outras áreas de conhecimento, principalmente as humanas 

(ética e social), sempre com transparência. A demonstração de que os benefícios são 

maiores do que o risco e de que as doenças raras serão tratadas pelo sistema são fatores 

relevantes, que podem orientar a CONITEC.  
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 O princípio da justiça, que abrange a equidade e a solidariedade, determina que o 

atendimento do SUS seja dado aos mais vulneráveis, que exigem cuidados diferenciados e 

específicos, garantindo dessa maneira a igualdade prevista na Constituição Federal.  

 As dificuldades existentes para o registro e para a incorporação do medicamento no 

SUS em relação aos medicamentos órfãos, com base apenas no custo para o erário público, 

não evitam o prejuízo, pois os pacientes conseguem tratamento por meio de decisão 

judicial, mesmo quando estes são aprovados e registrados em outros países.  

 A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em 2015, editou a 

Portaria n. 19, em que prioriza os PCDT para doenças raras no SUS. No momento, há 

apenas 35 protocolos clínicos aprovados, mas somente um PCDT incorporou o 

medicamento órfão para a doença de Gaucher
489

. 

 Isso aponta para a necessidade de normas diferenciadas para a análise e 

incorporação dos medicamentos órfãos, o que não significa menor segurança, eficácia ou 

efetividade, mas maior atenção às peculiaridades de cada doença
490

. 

 O Brasil precisa avançar na criação de leis prevendo políticas públicas que 

possibilitem o cumprimento efetivo do dever de assistência farmacêutica em relação aos 

pacientes com doenças raras. Estabelecer normas próprias que estimulem a pesquisa, a 

produção, o registro e a incorporação de medicamentos órfãos no SUS é uma medida 

premente para o cumprimento das determinações constitucionais em relação ao direito à 

saúde.  

Nessa hipótese, a criação de prerrogativas se justifica, pois os pacientes com 

doenças raras são singulares e aceitar essa singularidade implica a garantia da igualdade.
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