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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.   



 

 

 

3 

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 



 

 

 

4 

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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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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