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RESUMO 

 

DIAS, Giulianna Aparecida de Alencar. Judicialização da saúde: análise dos 

processos judiciais do medicamento lenalidomida impetrados contra a Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo para tratamento de Mieloma Múltiplo. 2021.121 f. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

O Mieloma Múltiplo é uma neoplasia maligna que acomete a medula óssea, sendo 

comumente diagnosticado em idosos. Para o tratamento no Sistema Único de Saúde 

(SUS) seguem-se as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo do 

Ministério da Saúde, de 2015. O medicamento lenalidomida é um análogo da 

talidomida. A talidomida e lenalidomida são indicados para tratamento do mieloma. 

Ambos medicamentos causam efeitos teratogênicos nos fetos. A lenalidomida teve 

seu registro sanitário aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) para uso no país em dezembro de 2017. Os pacientes que necessitam do 

tratamento com o medicamento lenalidomida ingressam com processos judiciais 

para obtê-lo visto não constar da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. A 

diferença de preço dos dois medicamentos à base de lenalidomida fabricados e 

disponíveis no mundo é extremamente alta (Lenalid® e Revlimid®). No Brasil, 

somente o medicamento Revlimid® teve seu registro de patente junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial e seu registro sanitário deferido junto à ANVISA, 

sendo o único autorizado para a comercialização no país, pela regulamentação da 

RDC ANVISA 191/2017. Considerando a política de Assistência Oncológica no 

Sistema Único de Saúde, o presente trabalho visou descrever o perfil dos processos 

judiciais para fornecimento do medicamento lenalidomida utilizada tratamento de 

Mieloma Múltiplo por determinações judiciais contra a Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo. O perfil dos processos analisados confirma o observado na 

literatura sobre a judicialização da saúde, que, apesar de heterogênea e com 

características regionais, em muitos estudos, observa-se maior participação de 

pacientes oriundos de unidades de saúde privadas e assistentes jurídicos 

majoritariamente de advogados particulares. Além disso, os dados 

detectados/encontrados demonstraram que os pacientes são residentes em 

municípios com alto grau de desenvolvimento, segundo o Índice de Desenvolvimento 



 
 

Humano Municipal (IDHM), o qual atua como um indicador que avalia três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Constatou-se também, pelo perfil dos processos judiciais descritos, a predominância 

de pacientes do sexo masculino. Descreveram-se os aspectos de regulamentação e 

de controle sanitário do medicamento lenalidomida, em comparação à talidomida no 

Brasil, além das normativas da ANVISA vigentes sobre o controle da substância 

lenalidomida, diante dos riscos associados (segurança do paciente – teratogênese) e 

as questões relativas a patente e fenômeno de judicialização da saúde no país. 

 

Palavras-chave: Mieloma Múltiplo. Judicialização da Saúde. Lenalidomida. Sistema 

Único de Saúde. Teratogênese. Neoplasia. Talidomida. Saúde Pública. Controle de 

Medicamentos e Entorpecentes 

 

 



 

ABSTRACT 

 

DIAS, Giulianna Aparecida de Alencar. Health's Judicialization: analysis of the law-

suits of the drug lenalidomide filed against the Health Department of the State of São 

Paulo for the treatment of multiple myeloma. 2021. 121 f. Master Thesis (Master in 

Public Health) - Scholl of Public Health, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Multiple myeloma is a malignant neoplasm that affects the bone marrow and is com-

monly diagnosed in the elderly. For treatment in the Unified Health System (SUS), 

the Ministry of Health's 2015 Myeloma Diagnostic and Therapeutic Guidelines are 

followed. The medication lenalidomide is an analogue of thalidomide. Thalidomide 

and lenalidomide are indicated for the treatment of myeloma. Both drugs have 

teratogenic effects on fetuses. Lenalidomide had its health record approved by the 

National Health Surveillance Agency (ANVISA) for use in the country in December 

2017. Patients who need treatment with the drug lenalidomide file lawsuits to obtain it 

since it is not on the list of drugs provided by SUS. The price difference of the two 

lenalidomide-based drugs manufactured and available worldwide is extremely high 

(Lenalid® and Revlimid®). In Brazil, only the drug Revlimid® had its patent registra-

tion with the National Institute of Industrial Property and its sanitary registration 

granted with ANVISA, being the only one authorized for commercialization in the 

country, by the regulation of RDC ANVISA 191/2017. Considering the policy of Onco-

logical Assistance in the Unified Health System, the present study aimed to describe 

the profile of the legal proceedings for the supply of the drug lenalidomide used in the 

treatment of Multiple Myeloma due to judicial orders against the São Paulo State De-

partment of Health. The profile of the analyzed cases confirms that observed in the 

literature on the judicialization of health, which, although heterogeneous and with re-

gional characteristics, in many studies, there is a greater participation of patients from 

private health units and legal assistants mostly from private lawyers . In addition, the 

data detected / found showed that patients are residents of municipalities with a high 

degree of development, according to the Municipal Human Development Index 

(MHDI), which acts as an indicator that assesses three dimensions of human devel-

opment: longevity, education and income. It was also verified, by the profile of the 

judicial processes described, the predominance of male patients. The regulatory and 

sanitary control aspects of the drug lenalidomide were described, in comparison to 



 

thalidomide in Brazil, in addition to the ANVISA regulations in force on the control of 

the lenalidomide substance, in view of the associated risks (patient safety - 

teratogenesis) and the relative issues the patent and phenomenon of judicialization of 

health in the country. 

 

Keywords: Multiple Myeloma. Health's Judicialization. Lenalidomida. Unified Health 

System. Teratogenesis. Neoplasia. Thalidomide. Public health. Drug and Narcotic 

Control 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 MIELOMA MÚLTIPLO 

 

O Mieloma Múltiplo (MM) é um tipo de câncer hematológico caracterizado 

pela proliferação desregulada de plasmócitos produtores de imunoglobulina 

monoclonal na medula óssea. Os plasmócitos são formas especializadas de 

linfócitos B (células de defesa do organismo), responsáveis pela produção de 

anticorpos. Já os anticorpos são responsáveis pela sintetização e secretam 

imunoglobulina. Plasmócitos são encontrados comumente em órgãos linfóides e em 

regiões de respostas imunes e, cabe destacar, normalmente não circulam no sangue 

ou linfa. (MIELOMA..., 2012) 

No MM esses plasmócitos proliferam na medula óssea e causam danos ao 

esqueleto, sendo esse dano conhecido como a marca da doença, tendo como 

principal sintoma a dor óssea. Outras complicações incluem nível elevado de cálcio 

no sangue, insuficiência renal, anemia e propensão a infecções.(BRASIL, 2015; 

ANDERSON et al., 2016; GUISE; MUNDY, 1998) 

A medula osséa é responsável pela produção das células sanguíneas 

(JUDAS et al., 2012;  SALEMA; CARVALHO, 2019). 

A idade média de acometimento de pacientes do sexo masculino com MM é 

de 62 anos (75% com mais de 70 anos) e 61 anos para sexo feminino (79% com 

mais de 70 anos). Não há dados estimativos no Brasil registrados pelo Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) e a incidência do é desconhecida, já que a neoplasia não 

aparece nas avaliações publicadas anualmente pelo INCA. (NELSON, 2010; 

INSTITUTO ONCOGUIA, 2021).  

Um aspecto conhecido do mieloma é ser considerado como uma doença do 

idoso (LANDGREN et al., 2014; WAXMAN et al., 2010), onde mais de 90% dos 

casos ocorrem após os 50 anos, com idade média ao diagnóstico de 70 anos, no 

Ocidente e, no Brasil, a idade mediana é 60 anos (BRASIL, 2015) 

A maior parte dos casos de MM se desenvolve a partir de uma condição 

pré-maligna denominada gamopatia monoclonal de significado indeterminado 

(GMSI) e, também é conhecida como Gamopatia Monoclonal de Significação 

Obscura (MGUS). Estando presente em cerca de 3% da população maior de 50 

anos, 1% em maiores de 60 anos e evolui para MM em uma taxa de 1% dos casos 



16 
 

ao ano (SANDES et al., 2020; SALEMA, CARVALHO, 2019; LEITE, 2017).  

No entanto, a GMSI pode evoluir para um estágio mais avançado, 

persistente e assintomático, designado por MM assintomático (MMA). (LEITE, 2017) 

Gamopatia monoclonal se trata de um classificação de grupo de doenças 

compreendida pela proliferação de um único clone de plasmócitos, que produz uma 

proteína Monoclonal (M) (HUNGRIA et al., 2013). 

 É importante distinguir e destacar sobre o aumento de imunoglobulinas 

policlonal e monoclonal, porque o aumento monoclonal resulta de um processo 

clonal, que é maligno ou potencialmente maligno, enquanto o aumento policlonal das 

imunoglobulinas é causado por um processo reacional ou inflamatório (HUNGRIA et 

al., 2013). 

O MM é precedido pela fase de GMSI ou de mieloma assintomático, sendo 

que essas condições podem ser identificadas através de um exame de eletroforese 

de proteínas séricas,  durante uma investigação de rotina onde se identifica a 

presença de um pico monoclonal.  A ocorrência de elevação da velocidade de 

hemossedimentação pode ser um achado que induz ao médico avaliador a 

solicitação da eletroforese e a identificação da  presença da proteína M. A fase de 

MM assintomático pode ter duração de vários anos, até o surgimento das 

manifestações clínicas (ANDERSON, 2001). 

É a segunda doença mais comum entre as neoplasias hematológicas e 

corresponde a 13% dos cânceres hematológicos (PALUMBO; ANDERSON, 

2011) e a 1% de todos os tipos de câncer, sendo superado apenas pelos 

linfomas. (SANDES et al., 2020; SALEMA, CARVALHO, 2019) 

Na América do Sul, as taxas estimadas são 1,7/100.000 habitantes 

referente a incidência e 1,3 /100.000 para mortalidade (FERLAY et al., 2015; 

FORMAN et al., 2013). 

O seu diagnóstico é baseado na presença de pelo menos 10% de plasma 

clonal de células na medula óssea e proteína monoclonal no soro ou na urina 

(PALUMBO; ANDERSON, 2011). Sendo considerada uma doença heterogênea, 

com duração de sobrevida variando de alguns meses a mais de 10 anos 

(PALUMBO; AVET-LOISEAU; OLIVA, 2015). 

Estudos apontam que o MM apresenta maior frequência em homens, negros 

e pessoas com histórico familiar da doença (CURADO et al., 2018; KAZANDJIAN, 
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2016). Nota-se que é duas vezes mais comum em negros comparando com brancos, 

sendo observado que tal disparidade racial está interligada à maior prevalência de 

GMSI/ MGUS em negros (RAJKUMAR, KUMAR, 2016). 

A causa do MM não foi completamente estabelecida, porém, vários fatores 

de risco predispõem ao seu aparecimento, sendo eles a GMSI, idade, gênero, raça 

negra, dieta (baixo consumo de frutas), obesidade, infecções virais, vírus da 

imunodeficiência humana, herpes vírus 8 e a hepatite C. (LEITE, 2017) 

“Anemia, fadiga e dores ósseas são os achados mais comuns no diagnóstico 

de MM sintomático”. (HUNGRIA et al., 2013) 

A doença está associada à morbidade significativa, devido à destruição do 

órgão final (medula óssea) (LANDGREN, 2013; PALUMBO; ANDERSON, 2011) e 

por ser uma patologia cujo diagnóstico é comumente tardio, já que alguns pacientes 

podem apresentar uma forma intermediária de evolução da patologia, conhecido 

como MM assintomático (latente), que se caracteriza pela presença de infiltração 

plasmocitária na medula óssea superior a 10%, porém sem sintomas clínicos e 

comprometimento de órgãos-alvo. (SANDES et al., 2020) 

O Mieloma Múltiplo será objeto da pesquisa pelos aspectos que abrangem 

características importantes do SUS, como a Política de Assistência Oncológica, 

principalmente em relação ao tratamento dos pacientes que acionam o Poder 

Judiciário para obter tratamentos medicamentosos, como a lenalidomina, no 

processo de judicialização da saúde. 

 

1.2 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

A judicialização da Saúde compreende o fenômemo de solicitação, 

através de processos judiciais, de itens relacionados à saúde, como 

medicamento(s) ou tratamento(s) de saúde, tendo como réu o Sistema de Saúde 

público ou privado, numa disputa tênue  entre o Poder Executivo e o Poder 

Judiciário. 

Desde a promulgação da Constituição Federal Brasileira (CF) de 1988, a 

saúde ficou garantida como um direito fundamental: 

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 (BRASIL, 1988, Art. 196). 
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Esse direito constitucional é base de argumento no fenômeno conhecido 

como “Judicialização” da saúde, que compreende a solicitação através de 

processos judiciais, do direito de acesso à saúde, pleiteando itens como 

medicamentos e outros insumos médicos, além de procedimentos médicos como 

cirurgias (CHIEFFI; BARATA, 2009; PEPE et al., 2018), haja vista que estudos 

demonstram que a judicialização da saúde vem aumentando nos últimos tempos. 

(BORGES; UGA, 2010; LEITE; MAFRA, 2010) 

As demandas judiciais relacionadas à saúde tem sido crescentes nos 

Tribunais de Justiça, e muitas vezes sendo uma das áreas com maior volume de 

processos nos Fóruns, como observado em 2019 com um aumento de 130% dos 

processos nessa área. (MELO; HERCULANO, 2019) 

Tal fenômeno é amplamente estudado, principalmente pelo dilema das 

decisões judiciais afetarem o planejamento dos serviços públicos de saúde e o 

Poder Executivo (SILVA et al., 2018), além de acarretar para serviço público 

diversos custos extras, como por exemplo, os custos de tramitação dos 

processos e para atendimento das decisões judiciais. Envolvendo diversos atores 

e setores para o cumprimento da decisão judicial, como Oficiais de Justiça que 

cumprem os mandados; a Força policial, quando necessário uso da mesma para 

cumprimento da decisão judicial;  o Sistema Bancário para efetivação de valores, 

além do próprio serviço público de saúde, etc. (CARVALHO,  2018). 

Grande parte dos estudos e discussões sobre a temática referem-se ao 

fornecimento de medicamentos ou procedimentos médicos ainda sem 

comprovação científica, ou mesmo, sem o registro no órgão de registro sanitário 

nacional (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, no Brasil). Também 

analisam os medicamentos que possuem registro no país, porém há 

determinações judiciais ou mesmo prescrições médicas indicando fornecimento 

de marcas comerciais específicas (PAIM et al., 2017). 

 

1.3 TALIDOMIDA 

 

A talidomida é indicada para tratamento do MM latente (assintomático), e, 

em doentes com baixa carga tumoral indica-se permanecer sob vigilância clínica, 

sem tratamento imediato, ou receberem preventivamente tratamento com 

imunomodulatório (talidomida) e inibidor de osteólise mensal (para prevenir fraturas 
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patológicas), com o intuito de retardar a progressão da doença e a necessidade de 

início de terapia antineoplásica. (BRASIL, 2015) 

A talidomida também é indicada no tratamento de MM sintomático na 

quimioterapia de primeira linha pois possui atividade clínica anti-mieloma e pode ser 

igualmente usada na poliquimioterapia de primeira linha. (BRASIL, 2015) 

Não há como avaliar os aspectos do medicamento lenalidomida, indicado e 

utilizado para tratamento do Mieloma Múltiplo, sem discutir o histórico do 

medicamento talidomida, pois a lenalidomida é um análogo químico da talidomida. 

Análogos químicos são substâncias que possuem estrututura química 

semelhantes, com algumas substituições em seus átomos (Figura 1). 

A talidomida foi comercializada pela primeira vez no final dos anos 1950 

como um sedativo e era usada no tratamento de náuseas em mulheres grávidas. Em 

poucos anos após o uso difundido da talidomida na Europa, Austrália e Japão, 

aproximadamente 10.000 crianças nasceram com focomelia (Figura 2), levando à 

proibição da talidomida na maioria dos países em 1961 (KIM; SCIALLI, 2011). 

A focomelia consiste num condição de severo encurtamento dos membros, 

além dos ossos que deveriam ser longos se tornarem mais curtos que o normal e 

estruturas mais proximais são perdidas,  sendo observado, em casos extremos, mão 

ou dedos se tornam ligados diretamente ao ombro, numa condição descrita como 

semelhante à nadadeira de uma foca. (BORGES, DE OLIVEIRA GUERRA, 

AARESTRUP, 2007) 

Desenvolvida pela companhia farmacêutica Chemie Grunenthal, da 

Alemanha “Ocidental, alcançou grande sucesso a partir do final de 1957, como 

sonífero e antiemético” (dimuição de ânsia e vômitos), propriedades observadas nos 

testes realizados pela referida companhia. (LEANDRO; SANTOS, 2015) 

Entre 1958 e 1962, principalmente nos países - Alemanha e Inglaterra, 

observaram o nascimento de milhares de crianças que apresentavam graves 

deformidades congênitas, como casos de encurtamento dos ossos longos dos 

membros superiores e/ou inferiores, ausência total ou parcial das mãos, pés e/ou 

dos dedos. (OLIVEIRA et al., 1999) 

A talidomida começou a ser comercializada no Brasil em março de 1958, 

tendo sido relatados os primeiros casos de malformações a partir de 1960.  

Apesar de ter sido retirada do mercado pelos países Alemanha e Inglaterra 

no final de 1961, “o medicamento continuou sendo vendido no Brasil como uma 
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droga "isenta de efeitos colaterais", pelo menos até junho de 1962”. (LENZ, 1988) 

A talidomida foi vendida primeiramente na Alemanha (em 1957) com o nome 

comercial de Contergan. Em 1960  oi o sedativo mais vendido.  endo o servado no 

 inal de      e in cio da década de     , o nascimento de mais de    mil crianças, 

em    pa ses, com de ormidades   sicas severas como a  ocomelia, ap s 

o servarem que suas mães fizeram uso da talidomida.   número e ato de v timas é 

desconhecido mas estima-se variar de 10 mil a 20 mil. (YANG; WEST-STRUM, 

2013) 

Segundo Amit (2016, p. 129), em 1961, William McBride, um obstetra de 

Nova Gales do Sul, publicou uma famosa série de casos sobre a talidomida:  

Anomalias congênitas estão presentes em aproximadamente 1,5% dos 
recém-nascidos. Nos últimos meses eu tenho observado a incidência de 
quase 20% de múltiplas anomalias graves em recém-nascidos, de mulheres 
que rece eram a droga talidomida (“Distaval”) durante a gravidez como 
antiemético ou sedativo. Essas anormalias estão presentes em estruturas 
desenvolvidas a partir do mesênquima – isto é, os ossos e a musculatura do 
tubo digestivo. O desenvolvimento ósseo parece ser afetado de forma muito 
marcante, resultando em polidactilia, sindactilia e falha de desenvolvimento 
dos ossos longos (fêmures e rádios anormalmente curtos). Alguns dos seus 
leitores observaram anormalidades semelhantes em recém-nascidos de 
mulheres que tomaram este medicamento durante a gravidez? Na 
sequência desta publicação, a droga foi finalmente retirada e uma grande 
quantidade de recém-nascidos foi salva dos efeitos teratogênicos da 
talidomida. 

Nos últimos 50 anos a talidomida foi alvo de investigações para seu uso em 

condições inflamatórias e oncológicas, em decorrência da identificação de efeitos 

terapêuticos imunomoduladores, anti-inflamatórios e antiangiogênicos. 

(FORNAZARI; PACHALY, MONTIANI-FERREIRA, 2015) 
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Figura 1 - Estrutura química das substâncias talidomida e lenalidomida 

.  

Fonte: Adaptado de Paumgartten (2019). 

 

Figura 2 - Detalhamento da embalagem de talidomida – imagem de um bebê com focomelia 
(após a RDC 11/2011) 

 

Fonte: Adaptado de Moro (2017); Brasil (2014). 
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A talidomida foi descrita como efetiva no tratamento da recidiva do MM e o 

otimismo relacionado a mesma permitiu com que fossem criados análogos 

estruturais, com o objetivo de aumentar a eficácia e de reduzir a toxicidade, surgindo 

o grupo de drogas imunomoduladoras (IMiD), com destaque para a lenalidomida. 

(THEODORA et al., 2012) 

 

1.4 LENALIDOMIDA 

 

A lenalidomida foi desenvolvida pelo laboratório norte americano Celgene  e 

foi o primeiro composto imunomodulador da empresa a receber a aprovação da 

Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América (EUA). A 

lenalidomida entrou em ensaios clínicos no final da década de 1990, após intensas 

investigações pré-clínicas. (ZELDIS, 2011) 

Em 2006/2007 foi aprovada nos Estados Unidos e na União Europeia, em 

combinação com a dexametasona, para o tratamento de pacientes com MM que 

receberam pelo menos uma terapia anterior. (ZELDIS, 2011) 

Age de várias formas: bloqueia o desenvolvimento de células anormais, 

previne o crescimento de vasos sanguíneos dentro dos tumores e também estimula 

as células especializadas do sistema imunológico a atacar as células anormais. 

(EMA, 2020) 

No Brasil, até 2017, o medicamento lenalidomida não tinha seu registro 

aprovado pela ANVISA, órgão regulador sanitário responsável pelas avaliações de 

registro de medicamentos no país. (PISCOPO; AQUINO; NOVARETTI, 2013) 

 Tendo sido solicitado o registro do medicamento pelo laboratório 

farmacêutico Zodiac em 2010 (ANVISA, 2015). 

O medicamento teve seu registro indeferido por vários anos pela Agência, 

que considerava as documentações apresentadas pelo laboratório insuficientes, 

diante dos riscos associados ao uso da lenalidomida (Programa de minimização de 

riscos diante da teratogênese). (ANVISA, 2015; PAUMGARTTEN, 2019) 

Porém em 26/12/2017, a lenalidomida do laboratório farmacêutico norte 

americano Celgene recebeu aprovação do registro pela ANVISA, juntamente com a 

publicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 191, de 11 de dezembro 

de 2017, que dispõe sobre o controle da substância no território brasileiro. (ANVISA, 

2017; SOUZA, 2013) 
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Em 2019 e 2020 também foram publicadas as Resoluções RDC 264/2019 e 

393/2020, sobre as indicações terapêuticas de medicamentos à base de 

lenalidomida e suas atualizações. (BRASIL, 2021e) 

O medicamento lenalidomida é designada como um medicamento órfão na 

Europa, Estados Unidos e Austrália (ORPHANET, 2021), cujo custos são 

considerados elevados. (SOUZA, 2013) 

Medicamento orfão é classificado como medicamento: 

Indicado para tratamento, prevenção ou diagnóstico de doenças raras, 
sendo, por isso, utilizado por uma população menor, em contraste com 
outros medicamentos. Estes medicamentos são muitas vezes destinados a 
doenças graves ou crônicas, para as quais não há tratamento adequado 
previamente aprovado (HEEMSTRA et al., 2010 apud BOTELHO; 
MARTINS; REIS, 2018, p. 217). 

Ambas substâncias, talidomida e lenalidomida, são agentes 

imunomoduladores, ou seja,  afetam a atividade do sistema imunológico (as defesas 

naturais do corpo). 

Antes do registro concedido pela Anvisa da lenalidomida (sob nome 

comercial Revlimid®), o medicamento similar (Lenalid®) do laboratório indiano Natco 

Pharma era fornecido aos pacientes do Estado de São Paulo, em cumprimento das 

determinações judiciais (MAPELLI JUNIOR, 2015), conforme requisitos do Decreto-

Lei de Licitação (BRASIL, 1993), que orienta para que as compras públicas sigam 

critérios de aquisição pelo menor preço. 

 

1.5 TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 

O tratamento oncológico no SUS não se baseia no fornecimento de 

medicamento ou na Assistência Farmacêutica (AF) em si e sim no atendimento 

integral ao paciente, seja através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, etc. 

Há exceções para tratamento oncológico (SÃO PAULO, [2020?]), com o 

fornecimento de medicamentos e, os medicamentos abaixo listados são adquiridos 

de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e distribuídos aos Centros de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade (UNACONs) habilitados:  

 

a) Dasatinibe e Nilotinibe – indicação para Leucemia Mieloide Crônica do 

http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/11_nilotinibe_leucemia_mieloide_cronica.pdf
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Adulto;  

b) Imatinibe – indicação para Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossoma 

Philadelphia Positivo, Leucemia Mielóide Crônica, Síndrome Hipereosi-

nofílica e Tumor do Estroma Gastrointestinal; 

c) Rituximabe - indicação para Linfoma Difuso de Grandes Células B e Lin-

foma Folicular; 

d) Trastuzumabe e Pertuzumabe- indicação para Carcinoma de Mama.  

 

Há ainda outros medicamentos de aquisição centralizada pelo MS, porém o 

acesso ao paciente ocorre pelo Componente Estratégico da Assistência Farmacêuti-

ca (CESAF), um Programa da AF para o tratamento de condições de saúde relacio-

nadas a doenças de perfil endêmico e de impacto socioeconômico, como por exem-

plo, tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, etc. 

(BRASIL, 2020; SÃO PAULO, [2020?]):  

 

a) Talidomida – indicação para Doença do enxerto contra hospedeiro, Han-

seníase, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Malária e Mieloma Múltiplo;  

b) Zidovudina – indicação para Infecção pelo HIV (B20) e 

Leucemia/Linfoma associado ao vírus HTLV-1 (B207). 

 

No Estado de São Paulo existe protocolo da Secretaria de Saúde para 

avaliação e fornecimento de medicamentos não ofertados pelo SUS (Resolução SS 

54/2012), sendo que, em alguns casos, são fornecidos medicamentos para os 

pacientes, em caráter de excepcionalidade, inclusive medicamentos oncológicos. 

(SÃO PAULO, 2012 [?]) 

Considerando as exceções citadas acima,  o MS e as Secretarias Municipais 

e Estaduais de Saúde não fornecem diretamente medicamentos contra o câncer. 

Para o tratamento oncológico no SUS, existem os CACONS e UNACONS, 

que são instituições de saúde habilitadas para o tratamento em Oncologia pelo 

Ministério da Saúde. (KALIKS et al., 2017) 

Por isso não e iste uma lista de medicamentos “padronizados” no  U  para 

tratamento oncológico, pois os hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde como 

UNACON ou CACONs tem a autonomia para incluir medicamentos em suas 

padronizações internas.  

http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/10_mesilato_de_imatinibe_lla_ph.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/10_mesilato_de_imatinibe_lla_ph.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/10_mesilato_de_imatinibe_lla_ph.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/10_mesilato_de_imatinibe_lla_ph.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/10_mesilato_de_imatinibe_lla_ph.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/10_mesilato_de_imatinibe_lla_ph.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/08_mesilato_de_imatinibe_lmc.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/08_mesilato_de_imatinibe_lmc.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/08_mesilato_de_imatinibe_lmc.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/09_mesilato_de_imatinibe_sindrome_hipereosinofilica.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/09_mesilato_de_imatinibe_sindrome_hipereosinofilica.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/07_mesilato_de_imatinibe_gist.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/12_rituximabe_linfoma_difuso.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/13_rituximabe_linfoma_folicular.pdf
http://saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-oncologicos/medicamentos/13_rituximabe_linfoma_folicular.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/links-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/talidomida
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/links-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/zidovudina
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-estrategico/37_zidovudina_infec_pelo_hiv_rev.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-estrategico/36_1_zidov_leucemia_virus_htlv_rev_2.pdf
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O fornecimento de medicamentos antineoplásicos não ocorre por meio de 

programas de dispensação de medicamentos (conforme ocorre na AF) no SUS, mas 

integram a Assistência Oncológica e estão incluídos na Tabela de Procedimentos 

Quimioterápicos. Os devidos procedimentos são registrados no subsistema APAC-

SIA/SUS -  (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS), cujo fornecimento se dá 

através de hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia. (BRASIL, 

2013; KALIKS et al., 2017) 

 Essas unidades são ressarcidas conforme o código do procedimento 

registrado na Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), 

cabendo a Secretaria de Saúde gestora repassar o recurso recebido do Ministério da 

Saúde para a unidade credenciada em Oncologia, conforme o código do 

procedimento informado na tabela. (BRASIL, 2013; KALIKS et al., 2017). 

Para o MM existe regulamentação no SUS por meio das Diretrizes 

Diagnósticas e Terapêuticas (DDT),  preconizado pela Portaria SAS/MS 708/2015. 

(BRASIL, 2015)  

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de 

Saúde (CONITEC), órgão ligado ao MS responsável pelas avaliações de 

incorporação de tecnologias do SUS, define DDT em Oncologia: 

São documentos baseados em evidência científica que visam nortear as 
melhores condutas na área da Oncologia. A principal diferença em relação 
aos PCDT é que, por conta do sistema diferenciado de financiamento dos 
procedimentos e tratamentos em oncologia, este documento não se 
restringe às tecnologias incorporadas no SUS, mas sim, ao que pode ser 
oferecido a este paciente, considerando o financiamento repassado 
aos centros de atenção e a autonomia destes na escolha da melhor 
opção para cada situação clínica (CONITEC, 2016, grifo nosso). 

Recentemente foi avaliado pela CONITEC a incorporacao do medicamento 

bortezomibe para MM, nos casos de tratamento em pacientes adultos, não 

previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco 

hematopoiéticas;  pacientes adultos previamente tratados e em pacientes adultos, 

não previamente tratados, elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco 

hematopoiéticas. Estando em processo de efetivação no Sistema, conforme 

determina o Decreto 7.646/2011, em seu artigo 25, regulamentando que “a partir da 

publicação da decisão de incorporar tecnologia em saúde, as áreas técnicas do 

Ministério da Saúde terão prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta ao SUS”. 

(CONITEC, 2015, 2021b) 
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1.6 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

FARMACOVIGILÂNCIA 

 

A regulação sanitária é um exercício de poder, por isso que a Vigilância 

Sanitária, na forma da ANVISA, Vigilâncias Estaduais e Municipais detém o 

chamado poder de polícia, que lhe permitem limitar o exercício dos direitos 

individuais em benefício do interesse público. (DI PIETRO, 2018) 

A Constituição Federal orienta o Estado brasileiro a se organizar para a 

proteção da saúde e, as ações específicas referente a segurança sanitária são 

exercidas principalmente por meio de ações de vigilância sanitária, ambiental, 

epidemiológica e da saúde do trabalhador. (AITH; MINHOTO; COSTA, 2009) 

A ANVISA foi criada em 1999. Sua atuação na Vigilância Sanitária para a 

proteção da saúde dos brasileiros através do registro de medicamentos sempre foi 

alvo de discussões e litígios de judicialização da saúde, devido a dicotomia risco-

benefício sobre a obrigação de cumprimento das determinações judiciais sem o 

devido aval/registro da Agência. (AITH et al., 2014; BOSA; MAAS, 2020;OLIVEIRA 

et al., 2019)  

Após o registro de um medicamento pela ANVISA, a vigilância de eventos 

adversos e notificações de agravos pós mercado baseia-se na Farmacovigilância.  

  marco  ist rico para o desenvolvimento das atividades de 

 armacovigil ncia ocorreu em     , quando  oi lançada no mercado a talidomida, 

sendo indicada para amenizar os sintomas de n usea e en ôo em gestantes. 

(PATRICIA; ROSSI, 2013) 

O fracasso diante dos casos de teratogenia ligados a talidomida tam ém 

impulsionaram as mudanças das pol ticas de registro de medicamentos em v rios 

pa ses e fomentou a publicação da  orma 425 pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (                D     D          , 1969; PATRICIA; 

ROSSI, 2013) sobre aperfeiçoamento das ações de Farmacovigilância e da 

relação entre risco versus benefício. (PACHECO, 2014; PATRICIA; ROSSI, 2013) 

De certa forma, o histórico desastroso com a talidomida no passado 

sempre estará interligado aos avanços sobre as normas de registro de 

medicamentos e farmacovigilância e, também, com as condutas e ações de 
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vigilância sanitária. 

 o per odo anterior a     , pesquisadores acreditavam que o per il de 

segurança e e ic cia dos medicamentos poderiam ser avaliados somente pelos 

ensaios em animais de e perimentação. (GONZÁLEZ, 2004 apud PATRICIA; 

ROSSI, 2013) Sendo que a talidomida não apresentava e eitos teratog nicos em 

camundongos, e dessa forma foi aprovada a comercialização e o uso para a 

população  umana. 

Gøtzsche (2016) relata como o desastre frente aos efeitos adversos 

ocorrido com a talidomida foi um divisor de águas para a regulação sanitária de 

medicamentos no mundo e descreve as táticas utilizadas pela indústria 

farmacêutica (IF) fabricante da talidomida, a Grünenthal,  para evitar a sua 

responsabilização pelos casos de teratogênese associados ao medicamento. 

Como por exemplo, situações de ameaças judiciais ao médico que relatou casos 

graves; espionagem dos médicos críticos do produto; divulgação sobre a 

substância ser considerada segura, mesmo dispondo de relatos discordantes; 

assédio a cientista do FDA e a médicos que relatavam casos de efeitos graves 

com uso da substância, etc. 

Diante do histórico mundial com uso da talidomida, considerando suas 

propriedades teratogênicas, abordaremos nessa pesquisa o uso da lenalidomida, 

comparativamente a talidomida para MM. Considerando a similaridade dos 

efeitos teratogênicos de ambas.  

Talidomida e lenalidomida são indicadas para o tratamento do MM, sendo 

a talidomida regulamentada no Brasil pelo Ministério da Saúde para fornecimento 

exclusivamente pelo SUS, inclusive constando regulamentado sua indicação 

terapêutica para uso no MM.  

Pelo SUS ser dividido em blocos de complexidades de Assistência dos 

Serviços de Saúde (SS) (GADELHA, MARTINS, PETRAMALE, 2015), será 

avaliado o perfil dos processos judiciais atendidos pela Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (SES-SP), que solicitaram ao Poder Judiciário o 

fornecimento do medicamento lenalidomida para o tratamento de Mieloma 

Múltiplo, através do  enômeno con ecido como “Judicialização da saúde” 

(CHIEFFI; BARATA, 2009; PEPE et al., 2018), além dos aspectos regulatórios do 

medicamento lenalidomida em comparação a talidomida. 

Também será discutido sobre o Controle Sanitário público versus privado 
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(talidomida versus lenalidomida, respectivamente) e o riscos associados ao uso 

do medicamento lenalidomida. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.8 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em caracterizar o perfil dos 

processos judiciais que são atendidos pela Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo para fornecimento do medicamento lenalidomida para Mieloma Múltiplo, no 

fênomeno denominado judicialização da saúde. 

 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Descrever sobre os aspectos da regulamentação do medicamento lena-

lidomida, em comparação ao medicamento talidomida no Brasil. 

b) Descrever sobre as características do Controle Sanitário público e priva-

do de regulação sanitária da talidomida e lenalidomida. 
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METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo -

reflexivo, através de análise de dados secundários sobre os processos judiciais 

impetrados contra a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), 

solicitando o fornecimento do medicamento lenalidomida para tratamento de 

Mieloma Múltiplo.  

A unidade de análise constituiu-se de processos judiciais individuais ou 

coletivos, cadastrados no sistema administrativo de gerenciamento das ações 

judiciais, o S-codes da SES-SP, no período de 2010 a Maio de 2019. 

 

1.10 OBTENÇÃO DE DADOS – SISTEMA S-CODES – DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 

 

Para obtenção de dados sobre os processos judiciais para fornecimento do 

medicamento lenalidomida, foi solicitado a SES-SP, através do  portal de Serviço de 

Informações ao Cidadão – SIC0F0F

1 os dados cadastrados no sistema  S-codes. (SÃO 

PAULO, 2019) 

O S-codes consiste em um sistema de controle e gestão de demandas 

judicias da SES1F1F

2.  

O período de avaliação foi considerado a partir do ano de 2010 (quando o 

sistema foi criado), com dados obtidos até 2019. (NAFFAH FILHO; CHIEFFI; COR-

REA, 2010; TOMA et al., 2017) 

Os dados disponibilizados pela SES através do S-codes2F2F

3 foram catalogados 

em planilha no formato Excel® , permitindo classificações pelo próprio software. 

Os dados obtidos do sistema S-codes permitem caracterizar o processo 

judicial por módulos e obter informações sobre a solicitação do paciente (CHIEFFI, 

2017; NAFFAH FILHO; CHIEFFI; CORREA, 2010), sendo as variáveis analisadas na 

                                            
1
Conforme Lei de Acesso à Informação, instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e o decreto estadual que a regulamenta, nº 58.052, de 16 de maio de 2012 cria o Serviço de 
Informações ao Cidadão – SIC, no qual é possível solicitar documentos e dados relativos aos ór-
gãos e entidades da Administração Pública Paulista. Disponível em: http://www.sic.sp.gov.br/. 

2
Não estão catalogados no sistema S-codes ações judiciais do medicamento lenalidomida negadas 
pelo Poder Judiciário e não serão alvos dessa pesquisa. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/0d8cf8dcbd4ef45f83257a010046ef75?OpenDocument
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pesquisa:  

• Número de pacientes cadastrados por ano de cadastro; 

• Número de pacientes cadastrados por município de residência;  

• Unidade de saúde vinculada a prescrição médica; 

• Tipo de assistente jurídico vinculado ao paciente; 

• Gênero dos pacientes nos processos judiciais. 

Abaixo descreve-se como o sistema S-Codes está dimensionado, por 

módulos, para melhor compreensão dos dados descritos. 

Módulo Protocolo: Dados da demanda judicial como data [ano] do cadastro 

do processo judicial; se a demanda é individual ou coletiva;  dados do autor 

(paciente): local de residência. 

 Módulo Processual: tipo da ação: se é um processo judicial contra mais de 

um orgão ou somente contra SES-SP e o tipo de assistente jurídico vinculado ao 

paciente (advogado, defensor público, promotor de Justiça, etc). 

Módulo Grupo Técnico:  a partir desse módulo foram solicitados os dados à 

SES-SP com a classificação3F3F

4 dos processo por doenças(s), pela Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-

10) somente de pacientes com Mieloma Múltiplo registrado; local de tratamento  

vinculado (unidade de saúde vinculada a prescrição médica apresentada no 

processo judicial) e tipo de prescritor, que pode ser médico, nutricionista, dentista, 

etc. 

 

1.11 NORMATIVAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 

ANVISA 

 

Documentos da ANVISA foram utilizados como fontes de informação, dentre 

eles, as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) e outras normativas legais, como 

informações sobre o registro sanitário no Brasil, notícias, notas técnicas, etc, sendo 

acessadas na página eletrônica da Agência (ANVISA, 2021d) e via Portal de Acesso 

a Informação ao Cidadão, conforme Lei de Acesso a Informação Federal 12.527 de 

18 de novembro de 2011. 

As normativas legais foram consultadas quanto a sua vigência no Slegis (Saúde 

                                            
4
 Solicitados dados relativos aos CIDs: C90.0 - Mieloma múltiplo, C90.1 - Leucemia plasmocitária, 
C90.2 - Plasmocitoma extramedular e D47.2 - Gamopatia monoclonal. 
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Legis) - Sistema de Legislação da Saúde do Ministério da Saúde. (BRASIL, 2021e) 

 

1.12 REFERENCIAL TEÓRICO – FONTE DE INFORMAÇÕES 

 

Foram utilizadas nesse estudo, como fontes de informação de referencial 

teórico, as plataformas - Websites: Pubmed (Medline); Google Acadêmico Scholar; 

Scientific Electronic Library Online – Scielo; Repositório ARCA Fiocruz; Biblioteca 

Virtual em Saúde - BVS; Cochrane Library; Saúde Legis (Sistema de Legislação da 

Saúde do MS); Banco de Teses da USP; Minha Biblioteca USP (plataforma digital de 

livros técnicos e científicos); Portal Periódicos CAPES/MEC (somente periódicos 

revisados por pares); Portal de Revistas da USP; além de informações obtidas nos 

sites da Organização Mundial da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de São 

Paulo, Ministério da Saúde e Conitec.  

Utilizou-se os termos/descritores e foram combinadas diversas palavras-

chave (opção de busca por palavras chaves): “lenalidomida”, ”lenalidomide”, 

”talidomida”, ”thalidomide”, ”Mieloma Múltiplo”, ”mieloma”, ”Multiple myeloma”, 

”myeloma”, ”Anvisa”, ”judicialização da saúde”, ”efetividade”, ”segurança”, 

”Teratogênese”, ”Teratogenesis”, ”oncologia”, ”SUS”.   

Também utilizou-se os Descritores em Ciência da Saúde - DeCS/MeSH e 

combinações dos descritores (“lenalidomide; thalidomide; Multiple myeloma; Unified 

Health System; Brazilian Health Surveillance Agency; Health's Judicialization; 

Effectiveness, Teratogenesis; Medical Oncology”), objetivando localizar estudos e 

informações comparando o tratamento de ambos medicamentos, efeitos adversos 

graves, segurança e teratogenicidade para tratamento do MM.  

Foram selecionados preferencialmente estudos que constavam disponível 

acesso ao texto completo (idiomas em inglês, português e espanhol), além de 

revisões sistemáticas, por apresentarem maior grau de evidência cientifíca.  

Na ausência de texto completo disponível ao público geral, foi verificado o 

acesso ao texto completo via VPN USP (Virtual Private Network ou Rede Privada 

Virtual). (USP, 2017).  
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1.13 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Os dados obtidos da SES-SP, por meio do portal SIC das demandas 

cadastradas no Sistema S-CODES, foram recebidos e catalogados de forma que 

não permitirão a identificação nominal dos pacientes, advogados e médicos 

prescritores (os dados foram fornecidos pela SES-SP já constando com a devida 

anonimização). 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de fontes de dados 

secundários, não implicando contato direto com a população de estudo e da 

necessidade de aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Outras informações foram obtidas através de plataformas de Acesso a 

Informação ao Cidadão, de acordo com a Lei de Acesso a Informação  - Lei Federal 

12.527, de 18 de novembro de 2011, sendo recebidas as informações/respostas 

com dados sigilosos ocultados/anonimizados pelos próprios órgãos informantes. 

Quanto ao sistema S-codes, se trata de um sistema interno da SES-SP, com 

dados sigilosos de pacientes de ações judiciais, e por tal motivo o estudo foi 

submetido a apreciação dos aspectos éticos em pesquisa na Plataforma Brasil, ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (CEP/FSP/USP), estando sob número CAAE-09058919.0.0000.5421. 

Os dados coletados foram utilizados exclusivamente para fins de análise das 

características dos processos judiciais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1.14 REGISTRO SANITÁRIO DO MEDICAMENTO LENALIDOMIDA NA AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 

O medicamento lenalidomida foi durante muitos anos fornecido aos 

pacientes brasileiros por intermédio de determinações judiciais, mesmo sem possuir 

registro na ANVISA.  

A discussão sobre registrar ou não o medicamento deve-se ao fato da 

lenalidomida ser uma substância análoga à talidomida e apresentar os mesmos 

efeitos teratogênicos nos fetos, como a focomelia (ausência de membros 

superiores). 

Inicialmente, em 2008, o laboratório farmacêutico Zodiac, empresa 

licenciada pela Celgene no Brasil (MORO, 2017)  solicitou o registro do 

medicamento a ANVISA, conforme histórico observado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Aspectos da solicitação de registro de lenalidomida apresentada à ANVISA pelo 
laboratório Zodiac – 2008 a 2010 

 

Fonte: Adaptado de ANVISA (2015). Nota sobre indeferimento da Lenalidomida. 

Empresa Zodiac Produtos 
Farmacêuticos S/A  peticiona 

registro à ANVISA em 
24/11/2008, para tratamento de 

MM e de Síndromes 
Mielodisplásicas 

Anvisa procedeu consulta Ad Hoc ao INCA, 
à Câmara Técnica de Medicamentos da 

Anvisa (Cateme),  e ao Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) 

INCA não apontou melhorias 
para MM e se 

manifestou apenas sobre o 
tratamento das Síndromes 

Mielodisplásicas 

Cateme - contrária ao registro diante 
da ausência de dados que 

demonstrassem a superioridade da 
lenalidomida em relação ao 

tratamento já adotado no país 

CNS por meio da Comissão de 
Ética em Pesquisa ( Conep ) - se 

manifestou contrariamente à 
concessão do registro 

Laboratório pretendia 
registrar o produto como 

uma opção de tratamento de 
2º nível 

Anvisa exige estudos clínicos de 
eficácia e segurança cujo 

desenho comprove que o novo 
medicamento tenha, no mínimo, 
um perfil terapêutico igual ao 
produto existente no mercado 

para a mesma indicação.  

Estudo apresentado 
comparava seu produto a 
um tratamento envolvendo 
placebo, foi considerado 

insuficiente. 

Também não foi 
apresentado um Plano 
de Riscos consistente, 
considerando que seus 

efeitos são 
semelhantes aos da 

Talidomida (risco de má 
formação fetal). 

Anvisa decidiu pelo 
indeferimento do 
registro (publicado 
no  Diário Oficial da 

União-DOU) - julho de 
2010 

Em 23/07/2010 a 
Zodiac protocolou 

um recurso 

Novo parecer 
técnico foi 

submetido à relatoria 
em reunião aberta 

ao público 

Empresa Zodiac 
solitou que o 

julgamento fosse feito 
em sessão protegida 

por sigilo 

ANVISA decidiu - não 
foram apresentados 

argumentos suficientes 
para alterar a posição 

já adotada 
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Nessa primeira solicitação de registro da lenalidomida à Anvisa, que ocorreu 

entre 2008 e 2010, os dados apresentados pelo laboratório foram discutidos por 

diversos setores externos à Agência, como o INCA, CNS por meio da Conep e 

Cateme, em virtude dos riscos associados ao medicamento e, a necessidade de um 

Plano de Controle  de Minimização de Riscos rigoroso. (ANVISA, 2015)  

O Parecer Técnico da Anvisa sobre o indeferimento ao laboratório do 

registro da lenalidomida pode ser observado nos Anexos A e B. (BRASIL, 2019a) 

A Anvisa demonstrou preocupação com o registro da lenamidomida, 

principalmente por “ser de conhecimento que apesar do Mieloma Múltiplo ocorrer 

principalmente em idosos, “a experiência mostra que a maior parte dos acidentes 

com uso da Talidomida não ocorre com pacientes, mas com pessoas próximas aos 

pacientes, como mulheres, filhas e irmãs”. (ANVISA, 2015) Sendo essa preocupação 

também pertinente à lenalidomida, pelo mesmo efeito teratogênico. 

Moro (2017) descreve as preocupações de representante da Câmara 

Técnica de Medicamentos da Anvisa (Cateme) sobre análogos da talidomida e, no 

caso da lenalidomida, sobre as estratégias do laboratório para introduzir o 

medicamento ao mercado brasileiro.  

O Plano de Minimização de Risco apresentado pela empresa à ANVISA foi 

considerado frágil, conforme descrito nos Anexo A e B (BRASIL, 2019a), sendo o 

Plano considerado como um instrumento essencial para o manejo de drogas 

teratogênicas. Além de terem sido apresentados estudos científicos de comparação 

da lenalidomida com um placebo, em vez de compará-la com outras drogas 

similares atualmente utilizadas para combater o Mieloma Múltiplo. (SOUZA, 2013) 

Na mesma linha da Anvisa e órgãos consultados pela Agência para o 

registro da lenalidomida, Teodoro (2017), em seu estudo questiona: “   estão 

disponíveis tratamentos padronizados para Mieloma Múltiplo, por que os estudos 

realizados comparam a lenalidomida a placebo? A comparação é adequada, ou 

mesmo, ética?”  

Após um período de quase dez anos do primeiro pedido de registro  (2008), 

a  lenalidomida foi  registrada (em 2017) pela ANVISA, sendo concedido o registro 

ao produto Revlimid®.  

Medicamentos com patente depositada perante o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) possuem exclusividade de direito a propriedade 

Intelectual no Brasil, durante a vigência da patente e, no caso da lenalidomida, pela 
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regulamentação da RDC ANVISA nº 191/2017, somente pode ser comercializada e 

adquirida pelas unidades de saúde, pacientes, hospitais, etc, a lenalidomida do 

laboratório detentor da patente e registro vigente junto a Agência reguladora. 

(ANVISA, 2017)  

Abaixo verifica-se no Quadro 1, quais produtos e laboratórios detentores 

apresentam registro vigente - válido junto a ANVISA das substâncias talidomida e 

lenalidomida. 

 

Quadro 1 - Registro vigente do medicamento talidomida e lenalidomida na ANVISA 

Nome do 
Produto 

Princípio 
Ativo 

Registro Processo 

Nome da Em-
presa Detento-
ra do Registro 

- CNPJ 

Situa-
ção 

Venci-
mento 

FUNED – 
TALIDO-
MIDA 

TALIDOMI-
DA 

1120900
31 

25000.004335/8
4 

FUNDAÇÃO 
EZEQUIEL 
DIAS - FUNED - 
17.503.475/000
1-01 

Válido 12/2026 

REVLI-
MID® 

LENALI-
DOMDA 

1961400
02 

25351.757160/2
015-60 

CELGENE 
BRASIL PRO-
DUTOS FAR-
MACÊUTICOS 
LTDA. - 
17.625.281/000
1-70 

Válido 12/2027 

Fonte: ANVISA. Consulta a Registro de medicamentos, 2021d. 

 

1.15 CUSTOS DO TRATAMENTO – TALIDOMIDA E LENALIDOMIDA 

 

Após o registro definitivo da lenalidomida pela Anvisa, somente o 

medicamento Revlimid®, que apresenta maior custo (MAPELLI JUNIOR, 2015), 

passou a ter permissão para aquisição pelos orgãos de saúde ou pelos pacientes, 

no território brasileiro. 

Anteriormente à aprovação do registro pela Anvisa, os preços de aquisição 

da lenalidomida seguiam os valores praticados internacionalmente, pois sem o 

devido registro do medicamento no país, o laboratório não estava obrigado a seguir 

os valores definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(CMED). (MIZIARA, 2013) 

A aquisição da lenalidomida anteriormente ao registro perante a Anvisa 

ocorria pela modalidade de aquisição por importação pela SES-SP. (KOZAN, 2019) 

E em casos em que havia exigência de fornecimento de marca específica 
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pela determinação judicial, a aquisição ocorria pela marca (Revlimid®). Quando não 

havia citação da exigência de fornecimento da marca, era adquirido e fornecido o 

medicamento similar (Lenalid®), de menor preço. (MAPELLI JUNIOR, 2015) 

Nas determinações judiciais com exigência do fornecimento da marca, sem 

a possibilidade de aquisição e fornecimento do medicamento similar, observava-se 

um acréscimo de 29,3 vezes no preço global, na apresentação de comprimidos de 

10mg e, de 15,6 vezes na composição de 25 mg. (MAPELLI JUNIOR, 2015) Esse 

elevado custo com fornecimento de medicamentos vinculados à determinadas 

marcas e laboratórios, na judicialização da saúde, também foi observado por Paim et 

al. (2017). 

Vidal (2017) destacou que a lenalidomida constava entre os dez 

medicamentos mais onerosos fornecidos por determinações judiciais contra o Poder 

público. 

Os aspectos do custo da talidomida (fabricado pela IF Celgene) e as 

estratégias de lobby da IF também foram descritos por representante do CATEME, 

durante a primeira solicitação de registro da lenalidomida pelo laboratório 

farmacêutico Zodiac (licenciado da Celgene) à ANVISA: 

[…]  oi negado o registro, porque não se demonstrou que ela era um 
medicamento superior do que a talidomida… onde a talidomida e a 
lenalidomida atuam, tem o mesmo efeito e o mesmo risco ainda… a 
indústria traz um medicamento parecido com molécula diferente, mas não 
superior, até o momento não tem resultado mel or… ela ser  apresentada 
como superior, pois é interesse comercial… e os médicos vão nessa… não 
é à toa a quantidade de solicitação judicial já por análogos da talidomida... A 
CELGENE e a ZODIAC fizeram uma pressão enorme, o lobby, uma mentira 
deslavada… a irmam que é superior… a talidomida FUNED custa muito 
pouco, mas a lenalidomida e a própria talidomida CELGENE é muito 
cara…[…].  ntrevistado da C      (    , 2   , p.    , gri os do autor) 

 

Atualmente o preço preço máximo ao consumidor - PMC (preço para 

farmácias e drogarias) da apresentação de 25 mg é R$ 17.004,13 (Caixa com 14 

comprimidos4F4F

5). (ANVISA, 2021a, 2021c). 

Nos EUA, o FDA concedeu a liberação da talidomida ao laboratório Celgene 

para produzi-la e comercializá-la no país.  

No Brasil, o mesmo não ocorreu com a talidomida, sendo que o detentor de 

registro vigente/válido no país é a Funed, por recomendação da ANVISA (MORO, 

                                            
5
 Preço atualizado em 12/04/2021- sem impostos 
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2017), o que diminuiu drasticamente os custos: 

O Brasil tem a vantagem de ter a tecnologia da fabricação da própria 
matéria-prima, desenvolvida com recursos do governo. Aqui, um 
comprimido de Talidomida custa ao governo R$ 0,20. Nos EUA, o mesmo 
comprimido custa US$ 10. Ela substitui também com sucesso alguns 
medicamentos para o câncer, por exemplo, que são bastante caros. 
(ANVISA, 2005 apud PISCOPO; AQUINO; NOVARETTI, 2013). 

 

Saccilotto (2014) avaliou os custos diretos no tratamento de MM em uma 

unidade de saúde pública referência para MM, analisando o custo do medicamento 

talidomida, exames, internação e consultas médicas especificados na tabela do 

SUS, utilizado como referência o pagamento do faturamento hospitalar nos hospitais 

que atendem pelo SUS. Não considerou o custo hospitalar total do tratamento 

(remuneração dos profissionais e outros materiais). 

O custo unitário estimado conforme tratamento usual, no âmbito do SUS, 

usando como referência  valores relativos à consultas, exames pagos aos hospitais 

e fornecimento da talidomida, mensalmente (excluindo custos com hemodiálise, 

transplante e demais medicamentos,e/ou atendimento a eventos adversos), é de R$ 

102,72. Dessa forma, o custo anual seria, no mínimo, de R$ 1.232,64 por paciente. 

(SACCILOTTO, 2014) 

Pepe et al. (2018) avaliaram os custos de tratamento de MM no sistema 

privado de saúde brasileiro, estimando valor mensal por paciente de R$ 10.345,00. 

Como a lenalidomida não consta no Rol de Medicamentos Antineoplásicos 

Orais de uso domiciliar de cobertura obrigatória para fornecimento pelos Planos 

privados de Assistência a Saúde, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS),  supõe que o custo mensal no sistema privado de saúde não a inclua. (ANS, 

2018; KOZAN, 2019, RYNGELBLUM et al.., 2019)  

Um estudo analisou as demandas judiciais contra o SUS e Planos de saúde 

privados, tendo o “Revlimid® (lenalidomida) constando como o medicamento 

quimioterápico mais solicitado, identificado nas decisões analisadas, 

correspondendo a 8,71% do total”. Sendo também verificado que a lenalidomida não 

constava no Rol da ANS de cobertura obrigatória para quimioterapia oral domiciliar e 

nas Diretrizes de Incorporação ao SUS da Conitec. (KOZAN, 2019) 

Medicamentos que apresentam algumas variações em suas moléculas 

originais e demonstram poucos efeitos inovadores reais são denominados 
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medicamentos “me-too” (BARREIRO; FRAGA, 2005; ARBOLEDA-ARANGO, 2010), 

como é o caso da lenalidomida, cuja fórmula apresentou modificação sutil na porção 

da molécula original da talidomida (representado na Figura 1), com intuito de 

apresentar menos efeitos colaterais, onde pretendia-se obter uma substância com 

menos efeitos teratogênicos. (MORO, 2017) 

Mesmo sem alcançar os efeitos esperados de diminuição da teratogênese 

com a modificação da estrutura química, a lenalidomida acabou provando ser um 

produto muito rentável (nos EUA 3,77 bilhões de dólares em 2012). (MORO, 2017). 

Medicamentos “me-too” tem sido utilizados como estratégias de negócio das 

indústrias farmacêuticas, com poucas ou nenhumas inovações efetivas do ponto de 

vista terapêutico, utilizando estratégias de marketing para alavancar as vendas, 

porém sem melhorias comprovadas da efetividade dos seus produtos. (BARREIRO; 

FRAGA, 2005; ARBOLEDA-ARANGO, 2010) 

A lenalidomida apresenta alto valor agregado devido ao seu custo, e por tal 

utiliza-se de transporte realizado em veículo blindado5F

6 pelo laboratório detentor do 

registro e patente no Brasil (informação verbal).  

 

1.16 INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NO SUS 

 

De acordo com a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, foi criada a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 

(Conitec), com objetivo de assessorar o MS em relação à incorporação, exclusão 

ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, além da constituição ou alteração 

de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (CONITEC, 2015, 2015a). 

A decisão final de incorporação é de responsabilidade do Secretário da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 

(SCTIE/MS). (BOMFIM RIBEIRO, CUCE NOBRE, COELHO CAMPINO, 2020; 

YUBA, NOVAES, DE SOÁREZ, 2018) 

Para a efetiva incorporação de um medicamento no SUS, o fluxo 

estabelecido pelo MS se dá através do envio da provocação da demanda a 

                                            
6
 Informação fornecida por representante do laboratório Celgene Brasil, em 

Treinamento/capacitação sobre medicamento lenalidomida e talidomida realizado junto ao Centro de 

Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em 29. Nov. 2018. 
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CONITEC, conforme ilustrado na Figura 4 (CONITEC, 2015, 2015a; GADELHA, 

MARTINS, PETRAMALE, 2015)  

A Conitec necessita receber a solicitação de avaliação de tecnologia, 

pois a Comissão avalia os dados protocolados. Ou seja, não faz avaliação de 

incorporação se não houver protocolo de algum interessado/demandante. 

 

 
Figura 4  - CONITEC - Fluxo de Incorporação de Tecnologias no SUS 

 

Fonte: Adaptado de Müller e Petramale (2019); Conitec (2015, 2015a, 2021a, 2021b).  
Nota: SE- Secretaria Executiva. SCTIE - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde. DOU- Diário Oficial da União.  
 
 

Dentre os documentos que a Conitec solicita ao demandante, que devem ser 

protocolados para análise de incorporação, relativos à descrição das evidências 

científicas da tecnologia comparada à(s) já disponibilizada(s) no SUS, é necessário 

apresentarem: Revisão Sistemática ou Parecer Técnico-Científico; Estudo de 
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avaliação econômica na perspectiva do SUS e Análise de impacto orçamentário. 

(CONITEC 2015, 2015a, 2021a, 2021b) 

Em consulta ao banco de dados no website da CONITEC, não foi localizado 5F6F

7 

solicitação de avaliação de incorporação do medicamento lenalidomida ao SUS, até 

o momento de publicação desta dissertação. (CONITEC, 2020; KOZAN, 2019).  

Sendo a informação confirmada em consulta à Conitec: 

[...] não foi protocolado na [...] Conitec pedido para análise de 
incorporação do referido medicamento para quaisquer indicações; 
Informamos que, desde que sejam apresentadas as exigências legalmente 
impostas pelo Decreto nº 7.646/2011, em seu art. 15, § 1º, qualquer pessoa 
física ou jurídica, seja paciente, profissional de saúde, sociedade de 
especialidade ou empresa (produtora ou não da tecnologia), pode solicitar 
pedido de incorporação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) à 
Conitec. [...]; Ademais, considerando as patologias tratadas pelo 
medicamento lenalidomida, há, no âmbito do SUS, protocolos de uso do 
medicamento talidomida no tratamento [...] do Mieloma Múltiplo, conforme 
Portaria SAS/MS nº 298 de 22 de março de 2013. Além de Diretrizes 
Diagnósticas e Terapêuticas para Mieloma Múltiplo publicado por meio da 
Portaria SAS/MS nº 708 de 06 de agosto de 2015. [...] (BRASIL, 2021a, 
2021b, grifo nosso) 

Nesse sentido,  em relação a judicialização da Saúde de medicamentos ou 

tecnologias que não constavam pedido de avaliação pela Conitec, além da questão 

sobre demandar ou não um pedido de avaliação a Conitec, um estudo verificou que 

existe um receio da indústria farmacêutica em gerar demandas à Conitec, por 

saberem que as evidências são ruins, os benefícios considerados pequenos, além 

do preço ser muito alto. Então a empresa opta por não ter uma avaliação, que pode 

ser uma recomendação contrária, caso numa demanda perante o sistema judiciário, 

o juiz pode eventualmente solicitar informações à Conitec e verificar no relatório os 

motivos da não incorporação da tecnologia ao SUS. (SOUZA, SOUZA, LISBOA, 

2018; BRETAS, JUNIOR, RIANI, 2021). 

Então a IF decide não submeter o medicamento a análise da Conitec, 

sabendo que os resultados podem não ser favoráveis a mesma, além de impactar 

outras formas de venda da IF, como na judicialização da saúde. 

Uma pesquisa avaliou a qualidade dos estudos de custo-efetividade de 

medicamentos oncológicos recomendados para incorporação pela Conitec e 

verificou que pesquisas científicas submetidas por demandantes externos apresenta-

                                            
7
 Confirmado através dos Protocolos 25072.008488202133 e 25072005633202124 

(BRASIL, 2021a, 2021b) 
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ram qualidade metodológica moderada ou baixa. Os demandantes externos são 

membros externos aos órgãos de Governo, como Sociedade de Especialidade, 

Indústria Farmacêutica, associação de pacientes, etc. (BOMFIM RIBEIRO, CUCE 

NOBRE, COELHO CAMPINO, 2020) 

Avaliando a relação entre as avaliações da Conitec e a judicialização da 

saúde, Wang et al.. (2020), observaram que não há evidências fortes sugerindo que 

a existência de avaliações da Conitec reflitam sobre as decisões judiciais. 

Nesse sentido de ofertar o medicamento no SUS, sem a avaliação pelo 

rito formal de demandar a Conitec, consta no Senado Federal um Projeto de Lei sob 

n° 2881/ 2019 em tramitação, com proposta de incorporação da lenalidomida a 

Relaçao Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e consequente, 

fornecimento do medicamento no SUS. (BRASIL, 2019) 

A proposta de Lei em andamento no Senado, criada em 2019, mesmo ano 

da expiração da patente da lenalidomida nos EUA (I-MAK, 2017), assemelha-se ao 

caso da “p lula do c ncer”, como  icou con ecido o caso da  os oetanolamina no 

país, onde  a avaliação de incorporação de uma substância (não era considerada um 

medicamento) ficou a cargo de avaliação política, através de Projeto de Lei da 

Câmara e sanção presidencial de Lei-Federal (BONETTI, 2017),. Situação que não 

levou em consideração os critérios técnicos e o rigor metodológico necessários,  que 

visam a segurança, eficácia e proteção dos pacientes. (ANIBAL;  SILVA, 2016; 

BEUME, 2019;FELIPPE, 2016; PITANGA, 2018) 

No caso da Fosfoetanolamina, após pesquisa clínica realizadas pelo Instituto 

do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), concluiu-se que a substância 

fosfoetanolamina não apresentava resultados de efetividade para o tratamento 

oncológico. (DE OLIVEIRA, SILVEIRA, 2017; FRANÇA SOUZA, FERREIRA, 2020; 

KOZAN, 2019) 

Teodoro (2017) em sua pesquisa também verificou sobre a influência do 

Poder Legislativo, através de criação e debate de Projetos de Lei (PL) na Câmara 

dos Deputados ou no Senado, sobre temáticas relacionadas a saúde, sem o rigor 

metodológico técnico-científico que o tema requer. Inclusive citou caso onde 

Agências regulatórias como FDA, considerado uma agência modelo se posicionou 

contra o registro de algumas substâncias e, mesmo assim, não foi levado em 

consideração no andamento ou não dos projetos de lei no Brasil. 

Nessa linha, a autora conclui que o Poder Legislativo deve deixar a cargo da 
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Anvisa as avaliações, juntamento com a Conitec, a fim de cumprir seu papel técnico 

ao exigir comprovações robustas que resguardem a saúde da coletividade. 

(TEODORO, 2017) 

Támbém constam outros Projetos de Lei  sobre o processo de incorporação 

de medicamentos pelo SUS, como o PL 667/2021, que visa criar o Acordo de 

Compartilhamento de Risco para incorporação de tecnologias no SUS, apensado ao 

PL  7870/2017.  E ambos projetos objetivam alteração da Lei Orgânica da Saúde, a 

Lei 8080 de 1990 (BRASIL, 1990; 2017; 2021), mais especificamente visam a 

alteração do art. 19-R: 

Art. 19-R.  A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 
19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo 
administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e 
oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a 
sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as circunstâncias 
exigirem. (Incluído pela Lei 12.401 de 2011). (BRASIL, 1990, grifo nosso) 

 Sobre o compartilhamento de risco, a primeira estratégia  dessa modalidade 

de avaliação de tecnologias ocorreu no Brasil, em 2019, com o medicamento 

nusinersena, indicado para uma doença rara conhecida como Amiotrofia muscular 

espinhal (AME), porém o Acordo esbarrou em entraves jurídicos, contratuais e ainda 

não foi efetivado.  (ALBUQUERQUE, 2020;  BRETAS, JUNIOR, RIANI, 2021) 

Hauegen (2014) define Acordos de compartilhamento de risco ou Acordos 

de Partilha de risco como contratos para aquisição de tecnologias em saúde, onde a 

incerteza quanto à relação entre a efetividade do tratamento e sua equivalência 

econômica  servirão como base para o cálculo do risco partilhado entre indústria e 

administração pública.  

Também sugerem ser benéfico para a IF pois terá retorno financeiro mais 

célere em seu investimento em Pesquisa e Desenvolvimento e, as fontes 

financiadoras de saúde (públicas ou privadas) também, já que a rapidez na 

incorporação da tecnologia pode apresentar potencial de melhorar a qualidade de 

assistência prestada, diminuir o custo com demandas judiciais e permitir que o novo 

medicamento seja adquirido pelo real valor de sua efetividade. (HAUEGEN, 2014; 

BRETAS, JUNIOR, RIANI, 2021) 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141446&ord=1
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1.17 TALIDOMIDA VERSUS LENALIDOMIDA – ASPECTOS DE REGULAÇÃO 

SANITÁRIA 

 

A Lei nº 10.651/2003 impede as vendas e impõe restrições à distribuição e 

tributação da talidomida, mas não menciona sobre seus terato-análogos gênicos. 

(BRASIL, 2003; PAUMGARTTEN, 2013) 

Com o registro na ANVISA da lenalidomida, em cumprimento à Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC/Anvisa 191/2017, o laboratório detentor do registro - 

Celgene -   deverá manter um Programa de Minimização de Riscos -  Programa de 

Prevenção à Gravidez (PPG) para evitar que ocorram casos de embriopatia/ 

teratogênese nos fetos. 

Diferentemente da talidomida, cujo controle de fabricação e dispensação do 

medicamento estão sob responsabilidade do Governo brasileiro, através da 

produção pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), a lenalidomida recebeu registro e  

controle sob responsabilidade do laboratório privado detentor do registro (Celgene). 

 Tal situação é motivo de críticas à ANVISA, por manter  a fiscalização de 

uso de uma substância com potencial teratogênico idêntico ao da talidomida, sob 

responsabilidade do detentor do registro, e, de certa forma a mercê dos interesses 

privados da indústria farmacêutica. (MORO et al., 2019; PAUMGARTEN, 2019; 

PISCOPO; AQUINO; NOVARETTI, 2013) 

No Quadro 2 descreve-se sobre o controle da talidomida e lenalidomida, 

sendo possível observar em relação à talidomida, que apresenta regulamentação e 

controle sanitário exclusivamente público, através dos órgãos como Ministério da 

Saúde, Secretarias Estaduais e municipais de Saúde, unidades públicas 

dispensadoras de talidomida e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária – SNVS.  

Além da sua comercialização ser proibida no território brasileiro, conforme § 

3º  do artigo 4 da RDC Anvisa 11/2011. (ANVISA, 2011)  

 
Quadro 2 - Comparativo do Controle Sanitário da talidomida versus lenalidomida no Brasil 

MEDICAMENTO TALIDOMIDA LENALIDOMIDA 

Nome do Produto FUNED - TALIDOMIDA REVLIMID® 

Detentor do Controle Sanitário GOVERNO FEDERAL (MS), Governos CELGENE BRASIL PRODUTOS 
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ESTADUAIS E MUNICIPAIS (através das 

vigilâncias sanitárias - Autoridade Sanitária 

Competente) via descentralização das 

ações de Vigilância sanitária. 

FARMACÊUTICOS LTDA via 

programa de minimização de 

risco – Programa Revcare® 

Brasil. 

Fabricante/ produtor/ importador 
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED CELGENE BRASIL PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS LTDA. 

Emissão de receita médica Talonários de Notificação de Receita de 

Talidomida são confeccionados pelo Centro 

de Vigilância Sanitária – CVS/SES e forne-

cidos aos prescritores devidamente cadas-

trados (Estado de São Paulo) 

Online pelo Programa de 

Prevenção de Gravidez (PPG) - 

Programa Revcare® Brasil para 

médicos cadastrados no Progra-

ma de Minimização de Risco 

Dispensação ao paciente Exclusivo em Unidades públicas de saúde 

do SUS cadastradas/credenciadas 

Dispensadoras de Talidomida (Unidade 

Pública Dispensadora) –cadastro – 

credenciamento tem validade de 1 (um) ano 

e deve ser renovado após o término deste 

prazo. 

RDC 191/2017 - Art. 9º Somente 

os Dispensários de Medicamen-

tos de estabelecimentos cadas-

trados pelo detentor do registro, 

de acordo com os procedimentos 

estabelecidos no PPG previa-

mente aprovado pela Anvisa, 

podem dispensar medicamentos 

à base de lenalidomida. (Estabe-

lecimento dispensador)  

Indicações previstas para tratamento 

conforme a RDC vigente 

Hanseníase: Reação hansênica tipo eritema 

nodoso ou tipo II; DST/AIDS: Úlceras aftói-

des idiopáticas em pacientes portadores de 

HIV/AIDS; Doenças crônico-degenerativas: 

Lúpus eritematoso sistêmico; Lúpus erite-

matoso discóide; Lúpus eritematoso cutâneo 

subagudo; 

Doença enxerto contra hospedeiro; 

Mieloma Múltiplo; Síndrome Mielodisplásica 

(SMD): em pacientes refratários à eritropoe-

tina; Anemia refratária sem sideroblastos em 

anel; Anemia refratária com sideroblastos 

em anel; e Anemia refratária não especifica-

da. 

Mieloma Múltiplo Refratá-

rio/Recidivado (MMRR) com ao 

menos 1 (um) esquema prévio de 

tratamento; Anemia dependente 

de transfusão decorrente de 

Síndrome Mielodisplásica (SMD) 

de risco baixo ou intermediário-1, 

associada à anormalidade cito-

genética de deleção 5q, com ou 

sem anormalidades; Mieloma 

Múltiplo recém-diagnosticado em 

pacientes submetidos a trans-

plante autólogo de células-tronco, 

em monoterapia para tratamento 

de manutenção; Mieloma Múltiplo 

em pacientes sem tratamento 

prévio e não são elegíveis a 

transplante, em terapia combina-

da; Mieloma Múltiplo, em combi-

nação com bortezomibe e dexa-

metasona, para pacientes sem 

tratamento prévio; Linfoma folicu-

lar ou linfoma de zona marginal 

previamente tratados, em combi-

nação com rituximabe (anticorpo 

anti-CD20); Linfoma de células do 

manto refratário/recidivado. 

Uso fora das indicações terapêuticas 

autorizadas pela RDC 

O médico deve solicitar à ANVISA a Avalia-

ção de uso Fora das indicações terapêuticas 

RDC 191/2017- §2° Novas 

indicações terapêuticas de 
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previstas no Anexo III da RDC n° 11/2011 e 

somente será fornecida ao paciente com a 

devida autorização da ANVISA 

medicamento à base de 

lenalidomida autorizadas pela 

Anvisa ensejarão atualização do 

§1° deste Artigo, bem como de 

demais dispositivos desta 

Resolução que se façam 

necessários, tendo em vista os 

riscos relacionados à substância 

lenalidomida. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de: Slegis – Brasil (2014, 2014a, 2021e); São Paulo 

(2012); ANVISA (2011, 2017, 2019, 2021b, 2021d) e Saccilotto (2014) 

 

Em relação as indicações terapêuticas de ambas substâncias, observa-se 

que as indicações de uso são regidas pelas suas respectivas RDCs (11/2011 - 

talidomida e 191/2017 – lenalidomdia, respectivamente) e, o uso fora dessas 

indicações, no caso da talidomida, somente é autorizado mediante protocolo do 

pedido e a devida autorização do uso pela Anvisa. (ANVISA, 2019).  

Já a lenalidomida, a RDC não define/abrange como se dará o controle de 

uso terapêutico para indicações fora das previstas. (ANVISA, 2017) 

Abaixo, no Quadro 3, verifica-se que a ANVISA editou a RDC (357/2020) 

que prevê, enquanto pendurar a pandemia do novo coronavírus, o aumento das 

quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidos para 

dispensação e a possibilidade de dispensação remota (delivery) dos itens, incluindo 

a lenalidomida.  

 

Quadro 3 - Normativas  vigentes publicadas pela ANVISA sobre a talidomida e lenalidomida 
Substância Normativa 

regulamentadora 
Ementa 

Situação da 
Norma 

Observação 

TALIDOMIDA e 
LENALIDOMIDA 

Portarias SVS/MS 
nº 344 de 15 de 
maio de 1998  

Aprova o Regulamento Técnico 
sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle 
especial. 

Vigente Ambos medicamentos 
constas na lista.  

TALIDOMIDA RESOLUÇÃO DE 
DIRETORIA 
COLEGIADA - 
RDC N° 11 de 22 
de março de 2011 

Dispõe sobre o controle da 
substância Talidomida e do 
medicamento que a contenha. 

Vigente  

TALIDOMIDA Lei nº 7.070, de 20 
de dezembro de 
1982 

Dispõe sobre pensão especial 
para os deficientes físicos que 
especifica, e dá outras 
providências. 

Vigente Dispõe sobre a 
concessão de pensão 

especial, mensal, 
vitalícia e 

intransferível, aos 
portadores da 

deficiência física 
conhecida como 

"Síndrome da 
Talidomida" que a 

requererem, devida a 
partir da entrada do 

pedido de pagamento 
no Instituto Nacional 
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Substância Normativa 
regulamentadora 

Ementa 
Situação da 

Norma 
Observação 

de Previdência Social - 
INPS. 

TALIDOMIDA Lei Federal nº 
10.651 de 16 de 
abril de 2003 

Dispõe sobre o controle do uso da 
talidomida 

Vigente  

TALIDOMIDA RESOLUÇÃO DE 
DIRETORIA 
COLEGIADA - 
RDC Nº 50 de 12 
de novembro de 
2015 

Dispõe sobre a atualização do 
Anexo III, Indicações previstas 
para tratamento com a 
Talidomida, da RDC nº. 11, de 22 
de março de 2011. 

Vigente  

LENALIDOMIDA RESOLUÇÃO - 
RDC Nº 191, de 11 
de dezembro de 
2017 

Resolução estabelece 
mecanismos de controle da 
substância lenalidomida e de 
medicamento que a contenha 

Vigente Em processo de 
revisão (ANVISA, 

2021b) 

LENALIDOMIDA RESOLUÇÃO DE 
DIRETORIA 
COLEGIADA - 
RDC Nº 269 de 25 
de fevereiro de 
2019 

Dispõe sobre a atualização da 
lista e Denominações Comuns 
Brasileiras (DCB). 

Vigente  

LENALIDOMIDA RESOLUÇÃO DA 
DIRETORIA 
COLEGIADA - 
RDC Nº 264, de 8 
de fevereiro de 
2019 

Dispõe sobre a atualização das 
indicações terapêuticas de 
medicamentos à base de 
lenalidomida, previstas na 
Resolução da 
Diretoria Colegiada – RDC n° 
191, de 11 de dezembro de 2017 

Vigente  

LENALIDOMIDA RESOLUÇÃO - 
RDC Nº 357, de 24 
de março de 2020 

Estende, temporariamente, as 
quantidades máximas de 
medicamentos sujeitos a controle 
especial permitidas em 
Notificações de Receita e 
Receitas de Controle Especial e 
permite, temporariamente, a 
entrega remota definida por 
programa público específico e a 
entrega em domicílio de 
medicamentos sujeitos a controle 
especial, em virtude da 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII) 
relacionada ao novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2). 

Vigente** 
Com 

alterações 
conforme 

RDC 
387/2020 

 

LENALIDOMIDA RESOLUÇÃO DE 
DIRETORIA 
COLEGIADA - 
RDC Nº 387, de 26 
de maio de 2020 

Altera o Anexo I da Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 357, 
de 24 de março de 2020. 

Vigente **Exclusão da 
lenalidomida da 

excepcionalidade. 

LENALIDOMIDA RESOLUÇÃO DE 
DIRETORIA 
COLEGIADA - 
RDC Nº 393, de 26 
de maio de 2020 

Dispõe sobre a atualização das 
indicações terapêuticas de 
medicamentos à base de 
lenalidomida. 

Vigente  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do Slegis - Sistema de Legislação da Saúde. 
Saúde Legis. Brasil (2021e). 

 

A RDC ANVISA nº 357/2020, expedida durante o período de  Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), visando evitar a propagação do vírus com medidas de 

manutenção do distanciamento social, acabou conflitando com a RDC ANVISA 

nº191/2017 de controle da lenalidomida, em seu § 4º: 

A quantidade por prescrição, em cada notificação de receita, não pode ser 
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superior à necessária para 1 (um) ciclo de tratamento, não podendo 
ultrapassar o suficiente para 30 (trinta) dias. (ANVISA. 2017). 

Sendo revisada a condição de dispensação da lenalidomida com a 

publicação da RDC 387/2020, excluindo a lenalidomida da lista. 

Ainda conforme Quadro 3, observa-se que a talidomida encontra-se 

normatizada por duas Leis, sendo uma  definindo mecanismo legal compensatório 

do governo brasileiro ao paciente em casos de ocorrência de teratogênese, 

conhecido como "Síndrome da Talidomida”. E a outra normatiza o controle do uso da 

talidomida.  

Já a lenalidomida, por constar como regulação de registro e controle 

sanitário sob responsabilidade do detentor privado do registro, está amparada por 

RDCs, não sendo localizado especificamente Leis sobre a substância. 

Por fim, verifica-se que a regulamentação do uso da lenalidomida é alvo de 

bastante discussão, diante da criticidade do uso, inerente ao seu efeito de causar má 

formação fetal. (MORO, 2017; PAUMGARTTEN, 2019) 

 

1.18 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E AS  ESTRATÉGIAS DA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 

 

A judicialização da saúde é um “fenômeno crescente e heterogêneo 

regionalmente, um reflexo de características socioeconômicas locais, bem como de 

ações estratégicas dos principais atores”. (AZEVEDO, 2020) 

Em relação ao fornecimento dos medicamentos sem registro na ANVISA 

através da judicialização da saúde, o STF decidiu:  

Através do Recurso Extraordinário 657.718/MG, que o Estado será obrigado 
a fornecê-los apenas, quando existir irrazoável mora da ANVISA em 
apreciar o pedido de registro, entendido como tempo superior a 365 dias 
previsto na Lei nº 13.411/2016, e preenchidos três requisitos: I) a existência 
de pedido de registro do medicamento no Brasil; II) a existência de registro 
do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e III) a 
inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. (MAAS; BOSA, 
2020). 

Em 2018, o STF decidiu também em relação a atuação do Judiciário (ASSIS 

et al., 2019) sobre as demandas relacionadas à saúde, através do Recurso Especial 

nº 1.657.156/2017, estabelecendo critérios  para fornecimento de medicamentos não 

contemplados no SUS:  
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a) a comprovação da incapacidade do demandante em arcar com os custos 
do medicamento; b) a necessidade de registro do medicamento na Agência 
Nacional de vigilância sanitária (Anvisa); c) a comprovação da 
imprescindibilidade do medicamento mediante apresentação de laudo 
fundamentado pelo médico especialista justificando a ineficiência das 
opções terapêuticas fornecidas pelo SUS. (ASSIS et al., 2019) 

O poder e estratégias das grandes empresas farmacêuticas sempre foi 

objeto de pesquisas, principalmente pelas questões da saúde ser uma área bastante 

lucrativa (SOARES, DEPRÁ, 2012) e, no caso específico do medicamento, conforme 

definiu Lefevre (1983): 

O medicamento, em nosso país está funcionando (e eficazmente) como 
símbolo de saúde, ou seja, como realidade material que, sob a forma de um 
produto existente [...] está ocupando o lugar da Saúde já que ela não está 
conseguindo aparecer como representante si mesma [...] 

De tal modo, a judicialização da saúde e seus aspectos foi objeto de 

diversas pesquisas, avaliando possíveis associações na judicialização entre 

médicos, pacientes, advogados e indústria farmacêutica. (CAMPOS NETO et al., 

2012; CHIEFFI; BARATA, 2010; LIMA JUNIOR et al., 2015; RABELLO; CAMARGO 

JUNIOR, 2012; RIBEIRO; JURUENA, 2013; SOARES; DEPRÁ, 2012)  

Essa dinâmica de estreita ligação entre os diversos atores, como a indústria, 

advogados, médicos, pode ser exemplificada nos casos dos processos judiciais da 

talidomida, ocorrido nos EUA, onde a empresa fabricante da talidomida, a 

 rünent al distri uiu “talidomida mesmo sem ter sido aprovada pela FD  e  avia 

contratado todos os experts sobre defeitos congênitos existentes para impedir que 

testemun assem a  avor das v timas”. ( Ø Z CH , 2   , p. 228). 

Embora as associações de pacientes tenham um papel importante na 

disseminação de informações aos pacientes, acesso a serviços e no movimento de 

pressão para avanços nas políticas públicas, muitas delas apresentam estreita 

relação com a indústria farmacêutica. (ANGELL, 2008; SOARES; DEPRÁ, 2012)  

No caso da talidomida, as associações de pacientes muitas vezes tem 

garantido o direito indenizatório aos pacientes e regulamentação mais efetiva do 

controle sanitário da talidomida, mas não estão aquém do lobby da IF, conforme  

elucidado por Moro (2017) em sua análise. 

Se por um lado a judicialização demonstra as fragilidades do sistema de 

saúde,  e muitas vezes atua como “termômetro” das iniquidades  existentes no SUS 

(VENTURA et al., 2010), também é usada como estratégia da indústria farmacêutica, 
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diante de brechas legais e regulatórias, para aumentar a receita de vendas de seus 

produtos, através de lobby. (CAMPOS NETO; GONÇALVES; ANDRADE, 2018a; 

COSTA DO AMARAL, 2019;  ALVES, GUIMARÃES, 2020; SOARES, DEPRÁ, 2012)  

Foi observado em algumas pesquisas, estreita relação entre a indústria 

farmacêutica, médicos e revistas científicas, questionando-se sobre a real 

efetividade e veracidade das informações sobre determinadas evidências científicas. 

(ANGELL, 2008; CAMPOS NETO; GONÇALVES; ANDRADE, 2018, 2018a; 

CHIEFFI; BARATA, 2010; GØTZSCHE, 2016) 

Muitos estudos sobre interações medicamentosas, farmacovigilância 

(BALDO, et al. 2018) e níveis de evidência utilizam a plataforma Micromedex® para 

suas análises, sendo a plataforma um sistema de base de dados norte americano 

que avalia tais evidências à partir dos usos aprovados pela FDA (TEODORO, 2017), 

e auxilia no gerenciamento de medicamentos, doenças e Toxicologia. (IBM 

MICROMEDEX, 2021, tradução nossa) 

Teodoro (2017) analisou os dados disponíveis sobre efetividade da 

lenalidomida no sistema Micromedex  e viés dos estudos selecionados e analisados 

pela plataforma, observando que todos os estudos eram patrocinados pelo 

laboratório Celgene. A mesma análise de viés foi corroborada por Angell (2008) 

sobre os estudos científicos, conflitos de interesse e real imparcialidade da 

plataforma. 

Ainda sobre evidências científicas, um manual de uma associacao de 

pacientes sobre o Mieloma Múltiplo menciona,  em relação à talidomida, como uma 

substância que causa deformações no feto e afirma, de acordo com especialistas, 

que a lenalidomida apresenta-se superior à talidomida, mas não menciona a 

similaridade (análogos) das duas substâncias em relação a teratogenia. (ABRALE, 

2019, p. 16).  

Porém, também é importante mencionar, na pirâmide de evidências 

científicas, onde as informações de especialistas/experts constam em último lugar no 

quesito qualidade da evidência e hierarquia de níveis de evidências. (CAMANHO, 

2009; MURAD et al., 2016) 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

1.19 PERFIL DOS PROCESSOS JUDICIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO: 

LENALIDOMIDA PARA MIELOMA MÚLTIPLO 

 

Os resultados obtidos pela disponibilização de dados pela SES/SP foram 

catalogados, de acordo com ano de entrada (cadastro) do processo no S-codes, 

sendo descrito os achados sobre as variáveis: 

• Número de pacientes cadastrados por ano de cadastro; 

• Número de pacientes cadastrados por município de residência;  

• Unidade de saúde vinculada a prescrição médica; 

• Tipo de assistente jurídico vinculado ao paciente; 

• Gênero dos pacientes nos processos judiciais. 

Não foram localizados processo judiciais coletivos nos dados fornecidos pela 

SES-SP, sendo observado na literatura situação semelhante nas demandas de judi-

cialização, que apresentam perfil de caráter individual. (RIBEIRO; RIBEIRO; WIL-

LENSHOFER. 2017; TRAVASSOS, 2013; DOMINGOS et al., 2019) 

Os achados ilustrados no Gráfico 1 demonstram, no período avaliado (2010 

a maio de 2019), maior ocorrência de processos judiciais no ano de 2015 para for-

necimento de lenalidomida para pacientes com MM, mesmo ano de publicação das 

DDTs do MM.  
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Gráfico 1 - Número de pacientes cadastrados para fornecimento do medicamento lenalidomida 
contra a SES-SP, por ano de cadastro 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do S-codes da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (2019). Nota - * Dados até maio de 2019. 

 

Um estudo avaliou os processos judiciais demandados ao Estado de São 

Paulo, observando existência de processos contendo obrigação de fornecimento da 

lenalidomida, tendo o medicamento se destacado nos achados, por sua quantia 

demandada. (RIBEIRO, RIBEIRO, WILLENSHOFER, 2017) 

Em maio de 2015, o Instituto Europeu de Patentes revogou a patente 

do Revlimid®,  e a decisão  retirou um ou dois anos de exclusividade do 

medicamento na Europa. Caso a patente fosse mantida, afastaria a concorrência de 

versões genéricas na Europa até setembro de 2024. Sendo que o Revlimid® 

representava em 2015 aproximadamente 60 por cento da receita total da Celgene. 

(UE REVOGA..., 2015). 

Em 2017, Revlimid® ficou em segundo lugar entre as 10 drogas mais 

vendidas, totalizando  vendas na faixa de 9,2 bilhões de dólares. (BROWN, 

ELMHIRST., GARDNER, 2017, p. 22; NEUBERGER, 2019) 

Fazendo uma conta aritmética simples, com o preço estipulado da CMED 

para o medicamento lenalidomida 25 mg, para mês de abril de 2021 (R$ 17.004,13) 

(ANVISA, 2021a, 2021c), multiplicando para atendimento dos 115 processos 

judiciais encontrados nos dados fornecidos pela SES-SP, a mesma arcaria com 

custo de R$ 1.955.474,95 mensais. 

Em relação a variável - município de residência do paciente (ilustrado na 
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Tabela 1), observa-se nos 50 municípios localizados, predominância de processos 

para pacientes residentes em São Paulo - capital, e em 2º lugar, em Ribeirão Preto.  

Sendo que ambos municípios apresentam Índice de Desenvolvimento 

Humano municipal (IDHM) muito alto (0,800 - 1,000).  

   DH  “é uma medida composta de indicadores de tr s dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda”. (PNUD, [2010?]) 

IDHM varia de zero a um, sendo considerado as faixas de Desenvolvimento 

Humano como: muito alto (0,800 - 1,000); alto (0,700 - 0,799); médio (0,600 - 0,699);  

baixo (0,500 - 0,599) e muito baixo (0,000 - 0,499). (ATLAS BRASIL, 2020) 
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Tabela 1 - IDHM - Índice de desenvolvimento humano municipal por residência do paciente  

Município 

Pacientes 
cadastrados 
(s-codes) 

População 
estimada 
[2020] 

Posição 
IDHM - 
no 
Estado 
SP  

IDHM 
2010 

Posição 
IDHM 
Renda 
– no 
Estado 
de SP 

IDHM 
renda 

Posição 
IDHM 
Educação- 
no Estado 
de SP 

IDHM 
Educação 

Posição 
IDHM  
Longevidade 
– no Estado 
de SP 

IDHM  
Longevidade 

Amparo (SP) 1 72.677 40 0,785 24 0,871 66 0,711 58 0,78 

Araçoiaba da 
Serra (SP) 2 34.776 49 0,776 35 0,86 54 0,723 87 0,751 

Araraquara 
(SP) 2 238.339 13 0,815 18 0,877 7 0,782 50 0,788 

Atibaia (SP) 1 144.088 60 0,765 44 0,851 107 0,67 52 0,786 

Bady Bassitt 
(SP) 1 17.761 79 0,746 90 0,805 76 0,701 101 0,737 

Bauru (SP) 3 379.297 26 0,801 41 0,854 27 0,752 38 0,8 

Bragança 
Paulista (SP) 1 170.533 49 0,776 34 0,861 73 0,704 66 0,772 

Caçapava 
(SP) 1 95.018 37 0,788 37 0,858 24 0,755 84 0,754 

Campinas 
(SP) 3 1.213.792 23 0,805 35 0,86 46 0,731 22 0,829 

Caraguatatuba 
(SP) 1 123.389 66 0,759 50 0,845 72 0,705 103 0,735 

Catanduva 
(SP) 1 122.497 40 0,785 42 0,853 37 0,74 71 0,767 

Cedral (SP) 1 9.346 59 0,766 23 0,872 88 0,689 89 0,749 

Cotia (SP) 1 253.608 45 0,78 44 0,851 70 0,707 49 0,789 

Franca (SP) 1 355.901 45 0,78 53 0,842 26 0,753 89 0,749 

Garça (SP) 1 44.409 56 0,769 46 0,849 49 0,728 101 0,737 

Indaiatuba 
(SP) 1 256.223 37 0,788 58 0,837 39 0,738 47 0,791 

Itapetininga 
(SP) 1 165.526 62 0,763 31 0,864 72 0,705 110 0,728 

Itapeva (SP) 1 94.804 93 0,732 92 0,803 80 0,697 136 0,702 

Itapira (SP) 2 75.234 63 0,762 43 0,852 85 0,692 88 0,75 

Itatiba (SP) 2 122.581 47 0,778 51 0,844 69 0,708 50 0,788 

Jaguariúna 
(SP) 1 58.722 41 0,784 33 0,862 62 0,715 56 0,782 

José Bonifácio 
(SP) 1 37.366 48 0,777 26 0,869 60 0,717 86 0,752 

Jundiaí (SP) 1 423.006 10 0,822 29 0,866 15 0,768 19 0,834 

Marília (SP) 3 240.590 29 0,798 41 0,854 10 0,776 70 0,768 

Mirassol (SP) 1 60.303 63 0,762 49 0,846 79 0,698 90 0,748 

Mogi Mirim 
(SP) 1 93.650 41 0,784 16 0,879 62 0,715 71 0,767 

Osasco (SP) 2 699.944 49 0,776 55 0,84 59 0,718 62 0,776 

Piracicaba 
(SP) 3 407.252 40 0,785 47 0,848 60 0,717 41 0,797 

Pradópolis 
(SP) 1 21.873 92 0,733 73 0,822 127 0,65 100 0,738 

Presidente 
Prudente (SP) 3 230.371 22 0,806 37 0,858 11 0,774 50 0,788 

Ribeirão Preto 
(SP) 12 711.825 27 0,8 51 0,844 38 0,739 26 0,82 

Rio Claro (SP) 2 208.008 24 0,803 33 0,862 16 0,766 54 0,784 

Santa Fé do 
Sul (SP) 1 32.563 41 0,784 55 0,84 28 0,751 75 0,763 

Santo André 
(SP) 2 721.368 13 0,815 34 0,861 14 0,769 27 0,819 

         
Continua 
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Continuação 

Município 

Pacientes 
cadastrados 
(s-codes) 

População 
estimada 
[2020] 

Posição 
IDHM – 
no 
Estado 
SP 

IDHM 
2010 

Posição 
IDHM 
Renda - 
no 
Estado 
de SP 

IDHM 
Renda 

Posição 
IDHM 
Educação- 
no Estado 
de SP 

IDHM 
Educação 

Posição 
IDHM  
Longevidade- 
no Estado de 
SP 

IDHM  
Longevidade 

Santos (SP) 2 433.656 5 0,84 43 0,852 3 0,807 8 0,861 

São Bernardo 
do Campo 
(SP) 2 844.483 23 0,805 34 0,861 27 0,752 33 0,807 

São João da 
Boa Vista (SP) 1 91.771 30 0,797 24 0,871 30 0,749 62 0,776 

São José do 
Rio Preto (SP) 1 464.983 30 0,797 49 0,846 31 0,748 37 0,801 

São José dos 
Campos (SP) 1 729.737 21 0,807 40 0,855 17 0,764 36 0,804 

São Paulo 
(SP) 33 12.325.232 23 0,805 40 0,855 52 0,725 13 0,843 

São Vicente 
(SP) 1 368.355 57 0,768 38 0,857 61 0,716 100 0,738 

Sorocaba (SP) 3 687.357 29 0,798 52 0,843 19 0,762 46 0,792 

Tanabi (SP) 1 26.101 77 0,748 66 0,829 90 0,687 103 0,735 

Taquaritinga 
(SP) 1 57.364 77 0,748 68 0,827 81 0,696 111 0,727 

Taubaté (SP) 1 317.915 27 0,8 12 0,883 33 0,746 60 0,778 

Tupã (SP) 2 65.570 54 0,771 43 0,852 73 0,704 74 0,764 

Tupi Paulista 
(SP) 1 15.583 56 0,769 60 0,835 62 0,715 76 0,762 

Valinhos (SP) 1 131.210 11 0,819 45 0,85 18 0,763 12 0,848 

Vinhedo (SP) 1 80.111 12 0,817 17 0,878 38 0,739 15 0,84 

Votorantim 
(SP) 1 123.599 58 0,767 57 0,838 32 0,747 118 0,72 

Total Geral 115                   

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do S-codes da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (2019), IBGE (2020) e Atlas Brasil (2020) 

Os achados representam, pelo município de residência do paciente, IDHM 

variando de Muito Alto para Alto. Não sendo observado quanto ao IDHM 2010, 

municípios com Índice médio ou menor. 

O fator de distribuição de renda é considerado por muitos como um 

determinante da desigualdade em saúde. (MOONEY, 1997 apud SANCHEZ, 

CICONELLI, 2012; MOONEY, 2000)  

Sendo observado IDHM Renda, nos municípios analisados, índices muito 

altos (0,800 - 1,000). 

Em relação ao IDHM Educação, somente os municípios de Atibaia, Cedral, 

Itapeva, Itapira, Mirassol, Pradópolis, Tanabí e Taquaritinga apresentam índice 

Médio (0,600 - 0,699). Sendo os demais municípios enquadrados no índice 

Educação como grau alto (0,700 - 0,799). 

O IDHM Longevidade dos municípios varia de muito alto (0,800 - 1,000) a 
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alto (0,700 - 0,799) e a longevidade é um fator que pode ser correlacionado a nível 

de escolaridade aumentado (SOARES, 2006). 

A educação e renda são reconhecidos como fatores socioeconômicos e  

promovem interações e exercem influência sobre a saúde, levando em consideração 

que o poder aquisitivo de uma pessoa influencia diretamente sobre sua educação e, 

diretamente, sobre sua saúde. Pois um índividuo com nível de educação escolar 

mais elevado tem probabilidade de obtenção de uma melhor remuneração salarial e, 

consequentemente, pode atender de forma mais satisfatoria às demandas de saúde 

através de: “acesso aos serviços de saúde, às consultas médicas, medicamentos, 

planos de saúde, boa condição de moradia, entre outros”. (SANTOS, JACINTO, 

TEJADA, 2012; FREIRE et al., 2018) 

Albert (2016) observou, numa análise da judicialização nos municípios 

brasileiros, e das cidades que mais indicam judicializar medicamentos, quase todas 

oscilam em indicadores de Alto para Muito Alto. 

O perfil dos processos judiciais nos achados são oriundos majoritariamente 

de unidades de saúde privadas, conforme Tabela 2, sendo observado essa 

característica em outros estudos sobre o tema da judicialização. (CAMPOS NETO et 

al., 2012; CHIEFFI; BARATA, 2010; COSTA; PITTA; GOMES, 2014; RAMOS, 2020; 

CHIEFFI, BARATA, 2009; MACHADO et al., 2011; FIQUEIREDO, OSORIO-DE-

CASTRO, PEPE, 2013) 

 
Tabela 2 - Unidade de saúde vinculada a prescrição médica 

Unidade de saúde Número de processos 

Clínicas Privadas / Franca-SP 1 

Clínicas Privadas / Itapetininga-SP 1 

Clínicas Privadas / Itatiba-SP 1 

Clínicas Privadas / Piracicaba-SP 1 

Clínicas Privadas / São José dos Campos-SP 1 

Clínicas Privadas / Tupi Paulista-SP 1 

Clínicas Privadas / Valinhos-SP 1 

Hospital / Conjunto Hospitalar de Sorocaba / Hospital Adm OSS 1 

Hospital / Hospital Albert Einstein 
/ Hospital Geral 

1 

Hospital da Aeronáutica de São Paulo 
/ Hospital Geral 

1 

Hospital São Camilo do Ipiranga 
/ Hospital Geral 

1 

Hospital dos Fornecedores de Cana 
Piracicaba / Hospital Geral 

1 

Hospital Samaritano / Hospital Geral SP 1 

Hospital Santa Cruz / Hospital Geral SP 1 

 
Continua 
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Continuação 

Unidade de saúde Número de processos 

  Hospital / Hospital São Camilo Pompéia 
/ Hospital Geral 

1 

Hospital São José / Hospital Especializado SP 1 

Hospital Universitário de Marília 
/ Hospital de Ensino 

1 

Hospital / IBCC Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer / Hospital Especializado 

1 

Ambulatório de Especialidade / Outro / N/I 2 

Clínicas Privadas / Bauru-SP 2 

Clínicas Privadas / Jundiaí-SP 2 

Clínicas Privadas / Presidente Prudente-SP 2 

Clínicas Privadas / Santos-SP 2 

Hospital São Francisco de Mogi Guaçu 
/ Hospital Geral 

2 

Hospital São Joaquim 
Beneficência Portuguesa / Hospital de Ensino 

2 

Hospital / Santa Casa de Marília / Hospital Geral 3 

Clínicas Privadas / Sorocaba-SP 4 

Hospital das Clínicas FAEPA Ribeirão Preto 
/ Hospital de Ensino 

4 

Hospital / Hospital Sírio Libanês de São Paulo / Hospital Geral 4 

Hospital / Outro / N/I 4 

Não definido / Não definido / N/I 4 

Clínicas Privadas / São José do Rio Preto-SP 6 

Clínicas Privadas / Campinas-SP 8 

Hospital / Hospital do Câncer A.C.Camargo 
/ Hospital de Ensino 

10 

Clínicas Privadas / Ribeirão Preto-SP 12 

Clínicas Privadas / São Paulo-SP 24 

Total 115 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do S-codes da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (2019).  

Nota: NI/NL - Não informado/Não localizado 

 

Para análise dos processos judiciais, quanto a Tabela 3 abaixo, os dados 

recebidos do S-codes foram confirmados na base do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de  aúde (C   ), através da pesquisa por “Consulta 

Estabelecimento –  denti icação”. (B     , 2 2 c) 

Os resultados apontados na Tabela 3 podem apresentar limitações, pois os 

dados recebidos do sistema S-codes não dispunham da informação de registro 

numérico do CNES do estabelecimento de saúde. Sendo fornecido para análise 

dados somente com descrição do nome fantasia ou similar da unidade de saúde.  

Dessa forma, descrição de unidades de saúde com nomes similares na base 

de dados do CNES pode afetar os resultados encontrados. Para verificação do 

achado, considerou-se o município de residência do paciente como base, porém 

pode ser afetado devido a itinerários terapêuticos diversificados.  
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O itinerário terapêutico é caracterizada por uma sucessão das etapas 

percorridas pelo paciente, desde o início da doença e representa o caminho 

percorrido pelo mesmo, desde a percepção de sinais e sintomas e a rota percorrida 

para sanar “seus problemas de saúde, de acordo com as práticas individuais e 

socioculturais”. (LUZ, SILVA, DEMONTIGNY, 2015; THIEDE; AKWEONGO; DI 

MCLNTYRE, 2014 apud HEREDIA-MARTÍNEZ, ARTMANN, 2019 

 
Tabela 3 - Classificação do tipo de atendimento - unidade de saúde vinculada a prescrição 

médica 

Classificação de atendimento 
Número de unidades 

de saúde (n) 
Número de 

pacientes (n) 

   
Atendimento privado (sem atendi-

mento SUS) 
23 80 

Atendimento SUS (estritamente ou 
misto) 

10 25 

NI/NL 3 10 

Total 36 115 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do:  S-codes da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (2019) e CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde a partir da 

Consulta por Estabelecimentos (BRASIL, 2021c).  

Nota: NI/NL - Não informado/Não localizado 

 

Também é importante observar sobre os caminhos percorridos para o 

acesso ao serviço de saúde pelo cidadão, ao observarmos diferentes tipos de 

unidade de saúde encontradas nos achados.  

Ao analisarmos o acesso a serviços de saúde (SS) em diferentes 

localidades, esses podem ser influenciados pelos seguintes aspectos:   

A disponibilidade (acesso físico) que inclui: distância entre serviços e 
utilizadores; opções de transporte; grau de adequação dos horários; tipo e 
quantidade de SS prestados, composição do equipamento de saúde, e 
disposição de equipamentos e fornecimentos. A viabilidade financeira 
(acesso financeiro) refere-se ao grau de adequação entre os custos (diretos 
e indiretos) da utilização dos SS e a capacidade de pagamento dos 
indivíduos. A aceitabilidade (percepção de usuários e prestadores) abrange 
a relação entre as convicções de usuários e profissionais sobre a saúde; o 
compromisso e a confiança entre prestador/usuário e as maneiras pelas 
quais os arranjos organizacionais configuram as respostas dos usuários à 
SS. Neste contexto, considera-se a interação entre as expectativas dos 
utilizadores em relação aos profissionais de saúde e aos estabelecimentos 
de saúde e a dos prestadores em relação aos utilizadores. (THIEDE; 
AKWEONGO; DI MCLNTYRE, 2014 apud HEREDIA-MARTÍNEZ, ART-
MANN, 2019, grifo nosso). 

O Gráfico 3 ilustra o tipo de de Assistente Jurídico vinculado ao processo e, 

foi verificado ocorrência nos resultados, de 97 processos (84%) associados a 

advogados particulares.  A literatura sobre perfil de judicialização da saúde corrobora 
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com a presença de advogados particulares, em sua maioria, como responsáveis por 

grande parte dos processos judiciais (BIEHL; PETRYNA, 2016; BORGES; UGA, 

2010; CAMPOS NETO et al., 2012; CHIEFFI, 2009;TRAVASSOS, 2013).  

Sendo muitas vezes verificado ligação entre os advogados e Associações de 

pacientes. (CAMPOS NETO et al., 2012; CHIEFFI; BARATA, 2010; MEDEIROS; 

DINIZ; SCHWARTZ, 2013; LEITE, MAFRA, 2010) 

Pereira et al. (2010) co-relacionou, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) que aproximadamente 70% da população brasileira é 

considerada SUS-dependente, ou seja,  em tese,  não dispõe de recursos 

financeiros suficientes para gastos médicos. Então, como as pesquisas de 

judicialização da saúde demonstram ocorrer um predomínio de prescrições 

originárias no serviço privado, a autora sugere haver um público "misto". Sendo esse 

público capaz de custear consultas e alguns exames, seja através do pagamento 

particular ou por pela medicina suplementar, mas para a obtenção dos 

medicamentos recorre ao SUS. 

 

Gráfico 2 - Tipo de Assistente Jurídico vinculado 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do S-codes da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (2019).  

 

 

Do total de 115 processos localizados no S-codes, a maior porcentagem 

corresponde a pacientes do sexo masculino (n= 65 processos) e, para o gênero 

feminino o número de pacientes localizado foi menor (n= 50 processos), 

3% 

4% 

84% 

9% 
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Defensor Público 

Advogado particular 

Não informado 
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conforme ilustrado no Gráfico 4.  

No Brasil, não se dispõe de estudos epidemiológicos precisos sobre o MM, 

porém um Grupo Brasileiro de Estudos em Mieloma estima cerca de 12.000 casos 

novos reportados em um ano. (SACCILOTTO, 2014) 

Um estudo de coorte realizado na cidade do Rio de Janeiro entre 2010 e 2015 

observou nos pacientes avaliados, predominância do sexo masculino, para 

pacientes de origem de unidade pública de saúde. Porém observaram pela 

classificação por unidade de saúde, de acordo com os dados sociodemográficos, 

maior percentual de pacientes do sexo feminino oriundos de unidades privadas de 

saúde. (PINTO, 2017). 

Os estudos sobre as características do gênero de pacientes portadores de 

MM também verificaram predominância do sexo masculino acometidos pela doença. 

(SILVA et al.., 2008; GODOY et al.., 2013; MALTA, 2020). 

 
Gráfico 3 - Gênero dos pacientes de processos judiciais para obtenção de lenalidomida contra 

a SES-SP (2010 - 2019) 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do S-codes da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (2019).  

 
 

1.20 PROTEÇÃO PATENTÁRIA – LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Na busca online em documentos de patente depositados no Brasil, que 

pode ser feita gratuitamente na base de patentes do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI, no sistema Busca Web, através da combinação de 

palavras-chave (INPI, 2020), observa-se que o laboratório farmacêutico Celgene 

57% 

43% 
Masculino 

Feminino 
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dispõe de patente depositada sobre o Revlimid® (vide Quadro 4). 

O laboratório produtor, após o investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) submete pedido ao INPI e obtém a patente, ganhando 

exclusividade na sua comercialização até a expiração da mesma. (AQUINO; 

PISCOPO, 2016; PISCOPO; AQUINO; NOVARETTI, 2013) 

Em 1994 o Brasil aderiu ao Acordo TRIPS, um Acordo sobre os Direitos 

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights), que versa sobre aspectos 

mundiais de propriedade intelectual, sendo regulamentado no território brasileiro 

pelo Decreto n° 1.355 de 1994. (CAPPELLO, 2021; GUIMARÃES, 2008)  

“   cordo TRIPS estipula que cada Estado deve reconhecer e proteger 

de forma eficaz e adequada os direitos da propriedade intelectual - patentes, 

marcas, segredos de comércio, etc. - dos demais mem ros da   C” (OMC - 

Organização Mundial de Comércio). (GUIMARÃES, 2008). 

Em 1996 foi editada a Lei 9.279, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), 

onde as patentes passaram a ser regulamentadas. De acordo com a Lei, especi-

ficamente no artigo 40, “o inventor tem o direito de exploração econômica de sua 

invenção, de forma exclusiva, pelo prazo de 20 (vinte) anos a contar do depósito 

do seu pedido de patente. No caso de modelo de utilidade, o prazo é de 15 (quin-

ze) anos”. (CAPPELLO, 2021; INPI, 2015) 

Os tipos ou modalidades de patente são:  

Patente de Invenção (antigo PI) - Concepção resultante da capacidade de 
criação do homem que represente uma solução para um problema técnico 
dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada. A 
invenção deve atender aos requisitos de atividade inventiva, novidade 
e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (antigo MU) – Objeto de uso 
prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente 
nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em 
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (INPI, 2015, p.44, 
grifo nosso) 

O parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial previa a 

prorrogação automática do prazo, e assim a vigência do prazo de patente não 

poderia ser inferior a 10 (dez) anos, a contar da concessão da patente. Atuando 

como uma forma de compensação ao depositante, devido ao Brasil apresentar 

através do INPI, grandes dificuldades de manter o andamento do sistema da 

propriedade industrial de forma regular, resultando num atraso nas avaliações, 

conhecido como backlog de pedidos. Tendo casos em que o pedido de patente 
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pode demorar alguns anos para ser analisado pelo INPI. (CAPPELLO, 2021; 

ENGEL, CLEMENTEL, 2021; FREITAS, 2021).  

Em maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

especificamente sobre o paragráfo único, relativo a extensão do prazo, tornando-

o inconstitucional. Então, por exemplo, se uma patente estiver vigente dentro do 

período 20 anos, contados a partir do pedido, continuará vigente. Se estiver no 

prazo de e tensão, “a patente ser  derru ada e entrar  em dom nio pú lico”. 

(CAPPELLO, 2021; FREITAS, 2021) 

Um exemplo hipotético sobre os efeitos da decisão do STF sobre a in-

constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 pode ser verificado no dia-

grama abaixo. 

 

Figura 5 - Diagrama sobre prazo  de vigência da patente conforme alteração da LPI 

 

Fonte: adaptado de Freitas (2021).  

 

A vigência da patente da lenalidomida Revlimid® tem sido o principal im-

pulsionador do crescimento da receita da Celgene na última década, rendendo à 

empresa $ 43 bilhões, sendo considerado seu produto como carro chefe. (I-MAK, 

2017) 

Consultando a palavra “ evlimid” na base de dados do INPI localizaram-se 

dois pedidos de patente do laboratório Celgene para o descritivo, conforme Qua-

dro 4 e, considerando as regras da LPI ambas estão vigentes. 

Patente depositada no 
INPI em 01 janeiro 2008  

Concedida pelo INPI 
em 01 janeiro 2020 

Se o paragráfo único do 
artigo 40 estivesse 

vigente 

Regra - Mínimo de 10 
anos da concessão 

Patente estaria vigente 
até 2030 

Patente depositada no 
INPI em 01 janeiro 2008  

Concedida pelo INPI 
em 01 janeiro 2020 

Sem o paragráfo único 
julgado inconstitucional 

pelo STF 

Prazo de concessão  
padrão de 20 anos 
(caput do artigo 40) 

Patente vigente até 
2028 
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Quadro 4 - Patentes de Revlimid® registradas no INPI  

Pedido 
Data de 
depósito 

Título 
Data da pu-

blicação 
Data da 

concessão 
Nome do 

depositante 
Resumo 

BR 11 2016 
012792 7 

05/12/2014 

Métodos para o 
tratamento de 

cânceres 
hematológicos e o 

uso de 
biomarcadores 

como um preditor 
de sensibilidade 
clínica a terapias 

imunomoduladoras 

- 08/08/2017 
CELGENE 

CORPORATION 
(EUA) 

 A presente 
invenção refere-

se, em certas 
modalidades, a 
biomarcadores 
para o uso na 
previsão da 

sensibilidade 
clínica de 
cânceres 

hematológicos, 
tais como 

linfoma não de 
Hodgkin e uma 

resposta do 
paciente ao 

tratamento com 
um agente 

imunomodulador, 
tal como 3-(4-

amino-1-oxo-1,3-
di-hidro-isoindol-
2-il)-piperidina-
2,6-diona, que 

também é 
conhecido como 
lenalidomida ou 

Revlimid®. 
Também provido 
aqui, em certas 
modalidades, 

são métodos de 
tratamento ou 
condução dos 

linfomas não de 
Hodgkin, 

incluindo, mas 
não limitados ao 
linfoma difuso de 
grandes células 

B (DLBCL), 
usando fatores 
prognósticos. 

PI 0616670-
9 

03/10/2006 

Uso de 3-(4-
amino-1-oxo-1,3-

diidro-isoindol-2-il)-
piperidina-2,6-

diona, e, uso do 
mesmo e de um 

agente ativo 
secundário 

- 28/06/2011 
CELGENE 

CORPORATION 
(EUA) 

Os métodos 
envolvem a 

administração de 
um composto 

imunomodulador 
da invenção 

conhecida como 
Revlimid ou 

lenalidomida. A 
invenção ainda 
diz respeito aos 

métodos de 
tratamento que 

usam este 
composto com 
quimioterapia, 
radioterapia, 

terapia 
hormonal, 

terapia biológica 
ou imunoterapia. 
As composições 
farmacêuticas e 

formas de 
dosagem de 

unidade simples 
adequadas para 

https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1383399&SearchParameter=REVLIMID%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1383399&SearchParameter=REVLIMID%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=763822&SearchParameter=REVLIMID%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=763822&SearchParameter=REVLIMID%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
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o uso nos 
métodos da 

invenção 
também são 
divulgados. 

Fonte: Elaborado pela autora à partir da  usca por palavras (“revlimid” no resumo) na Base 

de Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Busca Web (INPI, 2015; 2020; 

2021).  ota: “-“ sem in ormações registradas so re a data da pu licação. 

 

Um estudo analisou pedidos de patente da Celgene nos EUA, e verificou 

que o laboratório solicitou 105 patentes, alcançando estender a patente até 2036, 

com um monopólio efetivo de 40 anos. Sendo essas patentes na maioria meras 

extensões (ZALOÑA, COTANDA, 2019; I-MAK, 2017) 

Revlimid® é considerado um medicamento para câncer muito caro 

($125.000 por ano), estando na lista das 12 drogas de alto custo, em 2017. 

(ZALOÑA, COTANDA, 2019; I-MAK, 2017) 

I-MAK (2017) também avaliou, de acordo com os dados referentes às pa-

tentes do Revlimid® e sugeriram mediante evidências encontradas, que todas as 

patentes concedidas e pedidos pendentes protegendo a marca não seriam mere-

cidas, caso os padrões legais de novidade e obviedade fossem realmente aplica-

dos. Concluíram que o laboratório criou um emaranhado de patentes, na forma 

de estratégia defensiva para proteger Revlimid®, com o objetivo de maximizar 

seu monopólio enquanto possível e bloquear a concorrência genérica.  

Um Acordo entre Celgene e Natco, que disputou a primeira patente do Re-

vlimid® resultou que versões genéricas deveriam entrar no mercado norte ameri-

cano em meados de outubro de 2019. E há outras empresas genéricas também 

em litígio com a Celgene sobre as suas patentes. (I-MAK, 2017) 

Tais patentes permitem um período mínimo de exclusividade a partir de 

2019 a 2028. Estimou que os pagadores arcassem com US$ 45 bilhões em cus-

tos excedentes com o medicamento nesse período, antes da entrada do primeiro 

produto genérico no mercado. (I-MAK, 2017)  

Em 2018, houve uma proposta de Projeto de Parceria para o 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), relativos à lenalidomida submetidos ao 

Ministério da Saúde, entre as Instituições públicas Instituto de Tecnologia do 

Paraná (TECPAR) e FUNED com o Parceiro Privado NATCO Pharma. Porém as 

parcerias foram reprovadas (BRASIL, 2018; 2021). 
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O detentor da patente da lenalidomida no Brasil, Celgene, protocolou 

pedido de acesso ao termo de cooperação da PDP junto Ouvidoria-Geral da União  

sobre PDP sobre a lenalidomida, alegando não ter concedido autorização, e nem 

participar das parcerias. E como detentor da patente do Revlimid®, essa não deveria 

ser alvo da exploração por parte de terceiros. (BRASIL, 2018) 

Em relação as Licenças compulsórias, Chaves et al. (2007) definiu como 

sendo “uma autorização governamental, que permite a exploração de um produto 

patenteado sem o consentimento do titular da patente”, nas seguintes situações: 

Uma licença compulsória somente poderá ser emitida em circunstâncias 
próprias, ou seja, mediante algumas condições como, falta de exploração 
da patente, interesse público, situações de emergência nacional e 
extrema urgência, para remediar práticas anticompetitivas e de 
concorrência desleal, por falta de produção local e na existência de 
patentes dependentes. 

Na situação descrita sobre as PDP, comparando com o projeto de lei n° 2881/ 

2019 tramitando sobre a incorporação da lenalidomida a RENAME e 

consequentemente ao SUS (BRASIL, 2019), pode-se sugerir como forma de 

mitigação dos efeitos para o SUS, estudo sobre a concessão de licença compulsória 

para a lenalidomida. Pois assim, projetos de PDP com a substância poderão ter 

seguimento, inclusive tornando a produção nacional, a exemplo de como ocorre com 

a talidomida da Funed, barateando os custos e tornando o controle sanitário da 

lenalidomida similar ao da talidomida.  

 

1.21 TALIDOMIDA E LENALIDOMIDA: SEGURANÇA E ANÁLISE DOS 

BENEFÍCIOS PARA MM 

 

Olivier-abbal et al., (2013) revisaram e compararam reações adversas 

graves a medicamentos (serious adverse drug reactions - SADRs) de talidomida e 

lenalidomida relatadas espontaneamente ao banco de dados de farmacovigilância 

francês. E apesar da analogia estrutural entre ambas, o estudo verificou diferenças 

entre perfil de segurança da lenalidomida e talidomida. Observaram efeitos mais 

frequentes com regimes à base da talidomida sobre o sistema nervoso e distúrbios 

vasculares, enquanto efeitos hematológicos, de pele, doenças infecciosas e novos 

segundos cânceres primários foram mais frequentes com regimes de lenalidomida.  

Um estudo sugere que a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) 
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de pacientes com MM não apresenta diferença em relação ao esquema de 

tratamento com talidomida, bortezomibe ou em associação. Porém identificaram que 

a presença de polifarmácia está associada aos piores escores de QVRS para as 

diferentes escalas mensuradas. Já em relação a lenalidomida e dexametasona, do 

diagnostico até 18 meses após início do tratamento, concluiram que a QVRS foi 

superior ou se manteve estável durante o tratamento (MALTA et al., 2020).  

Porém  relatam ainda ser menor na literatura a comparação entre esquemas 

terapêuticos utilizados efetivamente na prática, sobretudo do arsenal terapêutico 

disponibilizado no Brasil. Portanto, os autores sugerem não ser prudente extrapolar 

a interpretação dos achados para todos os demais esquemas terapêuticos utilizados 

(MALTA et al., 2020). 

Os pacientes com MM apresentam risco aumentado de trombose venosa, 

que pode ser devido a vários fatores de risco, como fatores específicos da doença e 

alterações nos fatores de coagulação (LEEBEEK; KRUIP; SONNEVELD, 2012). 

O próprio  MM confere um alto risco de desenvolver tais complicações, com 

uma taxa de tromboembolia venosa (TEV) de quase 10% (ZAMAGNI et al., 2011).  

Outro estudo demonstra um risco cumulativo de TEV de 6,2% com regimes 

baseados em lenalidomida em pacientes diagnosticado recentemente e MM 

recidivante/refratário, apesar da tromboprofilaxia. Também observou que esquemas 

de lenalidomida e dexametasona em dose baixa, em combinação com 

medicamentos inibidores de proteassoma (sendo o bortezomib pertencente a essa 

classe de medicamento), também apresentaram risco substancial de TEV, porém o 

estudo menciona limitações, como viés de publicação (para a incidência cumulativa 

de eventos). (CHAKRABORTY et al., 2020). 

Os pacientes com MM em tratamento com esquemas baseados no uso de 

lenalidomida permanecem em risco de TEV, apesar das estratégias atuais de 

tromboprofilaxia obrigatória (CHAKRABORTY et al., 2019) e a lenalidomida causa 

mielossupressão.  (HOFFBRAND, 2018) 

Estudos analisaram a questão da lenalidomida ser taxada como clinicamente 

superior a talidomida (PAUMGARTTEN, 2019; TEODORO, 2017), concluindo que a 

substância não apresenta ser clinicamente superior na prática, principalmente 

analisando o custo-benefício da produção e fornecimento da talidomida no Brasil, ser 

de produção e gestão pública. 

Lima et al. (2019) avaliou custo efetividade do tratamento de MM com 
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lenalidomida na Espanha e concluiu que os altos valores de relação custo-utilidade 

incremental (ICUR) e impacto orçamentário, a relação benefício / risco / custo se 

mostrou duvidosa, principalmente nos pacientes com probabilidade alta de risco de 

recidiva. De acordo com os resultados, os estudos sugerem que o nível de preços 

praticados pela indústria é desproporcional, o que significa um sério problema para a 

sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde e acessibilidade dos tratamento em 

saúde privada. 

No caso dos pacientes com MM, a introdução de novos agentes 

terapêuticos, como imunomoduladores (IMIDs®), inibidores de proteassoma (IP), 

como o bortezomibe, aprovado pela Conitec para o MM, tem levado ao aumento 

da sobrevida dos pacientes (SALEMA; CARVALHO, 2019; TANAKA et al., 

2020). Porém, vários desses novos tratamentos estão associados a um risco 

aumentado de complicações infecciosas e riscos de infecções (LIMA et al., 2020). 

Uma pesquisa recente avaliou a relação da pandemia do novo 

coronavírus em relação ao tratamento de pacientes MM e observou que os 

pacientes com MM apresentam um alto risco de mortalidade por infecção por 

COVID - 19, que parece estar associado à desregulação imunológica sob 

progressão ou certos tratamentos, como daratumumab-lenalidomida-

dexametasona (DR). Os mecanismos subjacentes exatos ainda não foram 

compreendidos e a pesquisa indica limitações de estudo, mas sugere estar 

associado ao mecanismo imunomodulador das drogas: 

Oito pacientes com Mieloma Múltiplo que foram submetidos  terapias 
imunomodulatórias com tratamentos combinados à base de daratumumabe 
ou lenalidomida e um paciente com Mieloma Múltiplo latente, todos 
apresentando COVID ‐ 19 sintomático. Relatamos que os pacientes que 

sucumbiram ao COVID ‐ 19 apresentaram doença tumoral progressiva sob 
tratamento com daratumumabe ou estavam em remissão sob tratamento 
com lenalidomida ‐ dexametasona (SUSEK et al., 2020, tradução nossa.) 

 

Luo et al. (2017) sugerem que a talidomida e a lenalidomida são 

equivalentes com relação aos resultados de sobrevivência, mas diferentes com 

relação à neurotoxicidade em ambientes de prática clínica. 

Uma pesquisa sobre sobrevida, dos pesquisadores Piechotta et al., 

(2019) avaliou através de através de uma pesquisa de meta-análise os esquemas 

de tratamento com combinações múltiplas de medicamentos para tratamento de 

primeira linha em adultos com Mieloma Múltiplo, inelegíveis para transplante, em 
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relação a sobrevida e observaram que pessoas que fizeram o tratamento padrão, 

MP: Melfalano e Prednisona, viveram em média 35 meses.  Pessoas tratadas 

com  RD: Lenalidomida e Dexametasona; TMP: Talidomida, Melfalano e 

Prednisona e VRDc: Bortezomibe contínuo, Lenalidomida e Dexametasona 

provavelmente vivem por muito mais tempo (certeza moderada).  

O tratamento com VMP: Bortezomib, Melfalano e Prednisona também 

pode levar a uma sobrevida muito mais longa, em comparação com MP: 

Melfalano e Prednisona (certeza baixa). Pessoas tratadas com RD: Lenalidomida 

e Dexametasona viveram por mais 20,4 meses; com TMP: Talidomida, Melfalano 

e Prednisona por mais 11,6 meses; com VRDc: Bortezomibe contínuo, 

Lenalidomida e Dexametasona mais 36,2 meses e com VMP: Bortezomib, 

Melfalano e Prednisona mais 14,9 meses. (PIECHOTTA et al., 2019) 

 

1.22 ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA NO SUS 

 

Em relação a sustentabilidade do sistema, a conformação da Assistência 

Oncológica no SUS se baseou em APACs e pagamento aos prestadores pelo 

serviço executado, justamente para tentar manter a sustentabilidade do SUS em 

Oncologia, diante do lobby da IF e surgimento de novos tratamentos 

medicamentosos oncológicos cada vez mais custosos (MAZZUCO; MENDES, 

2019; RIBEIRO; RIBEIRO; VIDAL et al., 2017; WILLENSHOFER, 2017)  

Não somente basear-se em uma lista de medicamentos em oncologia, 

como a RENAME, o tratamento oncológico pode ser radioterápico, cirúrgico ou 

medicamentoso. Desta forma, o SUS não se moldou na Assistência farmacêutica 

em Oncologia.  

Somente alguns medicamentos são exceções, no Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, [2020?]), e os adquiridos pelo MS de forma centralizada e 

distribuídos para as Secretarias de Saúde repassarem as unidades habilitadas 

em oncologia pelo MS.  

Sendo a forma de aquisição centralizada, no casos acima, benéfica ao 

SUS pois o poder de compra do MS será maior, considerando maior quantidade 

a ser adquirida centralmente e dessa  orma, maior ser  o “poder de  argan a” 

por menores custos junto aos fornecedores. (RIBEIRO; RIBEIRO; 

WILLENSHOFER. 2017) 
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Considerando que a literatura demonstra que parte da judicialização da 

saúde refere-se a tratamentos medicamentosos oncológicos, a forma de 

conformação do SUS em Oncologia permitiu a manutenção do Sistema ao longo 

dos últimos anos, pela responsabilidade do tratamento oncológico ser integral e 

ocorrer em unidades especializadas credenciadas. 

Tais unidades oncológicas que determinam através de critérios clínicos e 

administrativos internos e por tabela de ressarciamento APAC, qual será a forma 

de tratamento, sem seguir uma lista padrão nacional e levando em consideração 

caractéres epidemiológicos de cada região. 

Não se trata da melhor forma de tratamento, mas, em termos de garantia da 

manutenção do sistema, é a mais sustentável ao sistema público, considerando que 

os medicamentos oncológicos são extremamente onerosos. 

O financiamento da quimioterapia no SUS não está relacionado aos 

medicamento, mas está ligado ao procedimento que é realizado. Sendo que 

reembolso do tratamento equivale a um valor médio mensal, conforme o 

esquema terapêutico. (VIEIRA, ZUCCHI, 2013).  

“  compra e entrega dos medicamentos são de responsa ilidade do 

prestador de serviço contratado. Somente após a conclusão do procedimento, 

deverá ser preenchida a Autorização de Procedimento de Alta Complexidade 

( P C) para o tenção do reem olso”. (SILVA, OSORIO-DE-CASTRO, 2019). 

Vidal et al. (2017) observou, em seu estudo, quando calculado o valor 

médio das causas por medicamento, que a lenalidomida constava entre os dez 

mais onerosos judicializados, ao valor médio de R$ 261.360,00. 

Também observaram ausência dos medicamentos antineoplásicos na 

Rename (VIDAL et al., 2017), com algumas exceções (SÃO PAULO, [2020?]), 

explicado pela conformação da Assistência oncológica não prever a Assistência 

farmacêutica. 

Kaliks (2017) analisou a diferença dessa conformação de tratamento 

oncológico no país, mostrando fragilidades e avanços em cada região e unidade 

de saúde especializada em Oncologia.  

Vidal et al. (2   ) “identi icaram a e ist ncia ma orit ria de DD  em 

detrimento dos PCD ”. Destacando so re a varia ilidade de alternativas 

terapêuticas  elencadas nas DDT. Os autores analisaram sobre o papel das 

diretrizes clínicas, pois entendem que não se concretizaram adequadamente e 



70 
 

favorecem “as iniquidades em saúde, à medida em que a escolha da 

 armacoterapia permanece sendo discricion ria.”  

 utros autores concluem que realmente é poss vel o servar v rios “ U ” 

em oncologia, porém a padronização também geraria iniquidades (GADELHA, 

MARTINS, PETRAMALE, 2015), a considerar os tipos de tratamentos diversos 

para câncer e características epidemiológicas regionais diversificadas. 

Um estudou analisou a Responsabilidades dos entes federativos frente à 

Política oncológica, observando ser comum a todos os entes: 

 XX - realizar a regulação entre os componentes da rede de atenção à 
saúde, com definição de fluxos de atendimento à saúde para fins de 
controle do acesso e da garantia de equidade, promovendo a otimização 
de recursos segundo a complexidade e a densidade tecnológica 
necessárias à atenção à pessoa com câncer, com sustentabilidade do 
sistema público de saúde. (GALVÃO, 2017, p.84, grifo nosso) 

Ainda no sentido de como é organizado a conformação da Assistência 

Oncológica no SUS, CONASS (2011) observou que nas últimas décadas têm 

ocorrido um processo de transformação e de inovação tecnológica de 

sobremaneira, sem precedentes, principalmente na área da saúde e nesse 

sentido: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 50% de 
todos os avanços terapêuticos disponíveis hoje em dia não existiam há 
dez anos. Anualmente, novas tecnologias médicas são colocadas à 
disposição do sistema de saúde e incorporadas à prática clínica, muitas 
vezes sem uma avaliação sistemática sequer de sua eficácia e 
segurança. Muitos serviços de saúde, em especial os de média e alta 
complexidade, precisam ter uma abordagem regional, dado que 
economia de escala é fundamental para um funcionamento racional 
dessas unidades e para sua adequada manutenção econômica. 
Além disso, a multiplicação desordenada e acrítica favorece a 
duplicidade de meios para fins idênticos, transferindo custos 
desnecessários para a sociedade e gerando ineficiência do sistema. 
(CONASS, 2011, p. 52, grifo nosso) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A judicialização na saúde estará sempre (re)visitando a lacuna entre o direito 

do cidadão e o dever do Estado (OLIVEIRA et al.., 2015), como um termômetro das 

políticas públicas, inter-relacionando os Sistemas Públicos através do Poder 

Legislativo, Executivo e Judiciário e possíveis falhas nos mesmos.  

Essas falhas são usadas nas estratégias das indústrias farmacêuticas, 

diagnósticas e de prestação de serviços de saúde para direcionar o pagamento dos 

custos e para introdução dos seus produtos no SUS. 

Concorda-se com os pesquisadores Bretas, Junior e Riani (2021):  

A despeito da importância da inovação tecnológica em saúde para o 
aumento da expectativa e qualidade de vida, os interesses econômicos 
envolvidos no mercado farmacêutico não podem sobrepor o bem-estar 
social por meio de distorções da equidade e integralidade do direito 
fundamental à saúde. Embora existam autores que defendam que 
judicialização da saúde tem sido uma ferramenta importante na garantia dos 
direitos previstos na Constituição Federal, há na literatura indícios que os 
grandes laboratórios utilizem de seu poder econômico para influenciar 
demandas que, nem sempre, apresentam resultados 
comprovadamente satisfatórios do ponto de vista de eficácia e 
segurança. Ainda que mais estudos tenham que ser conduzidos para 
esclarecer a relação entre a judicialização e a indústria farmacêutica, a 
redução de sua participação no processo formal de incorporação de 
tecnologias no SUS, bem como, as baixas taxas de conversão de suas 
demandas em pareceres favoráveis fomentam a hipótese de que 
artifícios alternativos ao procedimento regular têm sido buscados. Isto 
porque a adesão do SUS à uma tecnologia é passo importante na difusão 
de inovações, posto que se trata não apenas do maior consumidor de 
recursos desta área, como também o que tem maior potencial de influenciar 
demandas na saúde suplementar. Não se pode deixar de considerar que a 
importância das inovações tecnológicas do mercado de saúde supera sua 
relevância sanitária. (grifo nosso) 

  

O presente trabalho apresenta limitações da pesquisa referente aos dados  

obtidos pelo S-Codes: Uso de dados secundários e dispondo somente dos 

processos judiciais deferidos contra a SES-SP, não sendo alvo da pesquisa os 

processos negados.  

Apesar do S-codes estar em constante aprimoramento, algumas 

informações não eram consideradas como de cadastro obrigatório desde sua 

criação, consistindo em dados classificados como “Não informados (N/I)” gerando 

inconsistências nos resultados e, consequentemente, nas análises. 
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Os achados confirmaram o que outros estudos sobre a judicialização da 

saúde encontraram, pois apesar de heterogênea, observa-se maior participação de 

pacientes vinculados a unidades de saúde privadas, advogados particulares e, no 

caso, pacientes residentes em municípios com grau de desenvolvimento variando de 

muito alto para alto, segundo o IDHM.  

Também observado a característica dos pacientes de MM serem em sua 

maioria do sexo masculino. 

As informações sobre a lenalidomida na literatura demostram e reforçam 

sobre a necessidade de revisão dos meios de controle sanitário no Brasil, pela 

segurança e também, sugere-se, como forma de controle, que estimulos a produção 

do medicamento por Fundações Governamentais como FUNED e Fundação para o 

Remédio Popular – FURP.  

Ainda no sentido de diminuir os custos com o fornecimento da lenalidomida, 

sugere-se que sejam alvos de Projetos de Lei a concessão de Licença Compulsória 

a lenalidomida, permitindo assim, a produção nacional através das PDPs. 

Concomitante a revisão da regulação sanitária a semelhança da talidomida, através 

do controle público sanitário das substâncias. 

Em relação a proposta (Projeto de Lei no Senado) de incorporação do 

medicamento lenalidomida a RENAME, que seja analisado somente após anuência 

dos orgãos como Conitec, e também, somente seja incorporado a RENAME se a 

Licença compulsória e produção nacional da lenalidomida forem efetivadas. 

Por fim, entende-se, que há necessidade de monitoramento contínuo do 

medicamento, pela teratogenia, de igual forma como se procede com a talidomida, 

com mecanismos apropriados de regulação sanitária, que permitam ao MS, através 

do SNVS, pelas autoridades competentes, atuarem de forma mais direta e não 

somente como o servadores do “auto-controle sanit rio” atual da lenalidomida pela 

detentora do registro vigente junto a Anvisa. 

As críticas sobre a forma como o controle sanitário da lenalidomida se deram 

no país referem-se a todo histórico de lobby das IF, e também diante do desastre 

como a talidomida mundialmente, como um referencial histórico para não se repetir 

os erros.  

Há de considerar que o controle sanitário da lenalidomida atual, através do 

Plano de Minimização de Risco pelo PPG da indústría farmacêutica detentora do 

Revlimid®, assemelha-se ao ‘dito popular’ de “deixar a raposa cuidando do 
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galin eiro”, observando históricos de atuação das IF pautadas no lucro e na saúde 

como mercadoria. 

Revlimid® tem se mostrado lucrativa no país, devido a diversas brechas da 

conformação do sistema de Saúde Público e do Poder Judiciário.  

Essa situação somente começou a se modificar recentemente com a 

decisão sobre critérios mínimos para fornecimento de medicamentos não 

relacionados nas normativas do SUS, através do julgamento pelo STF do Recurso 

Especial nº 1.657.156/2017, que agora exige a comprovação da incapacidade do 

paciente de arcar com os custos do medicamento; necessidade de registro do 

medicamento na Anvisa e comprovação da imprescindibilidade do medicamento 

mediante apresentação de laudo fundamentado pelo médico especialista justificando 

a ineficiência das opções terapêuticas fornecidas pelo SUS. 

Entende-se que há necessidade de revisao da RDC 191/2017, e também, 

sobre a concessão da exclusividade ao atual detentor do registro, pois entende-se 

que para a lenalidomida deveria ser fomentado estímulo a produção nacional, para 

evitar que interesses comerciais se sobreponham a segurança do uso do 

medicamento. 

Diferentemente da talidomida, pois toda cadeia de distribuição e controle da 

do medicamento são de responsabilidade governamental e, os pacientes que forem 

acometidos pelos efeitos teratogênicos da mesma possuem amparo legal 

regulamentado, através da Lei nº 10.651/2003 (BRASIL, 2003) e procedimento 

indenizatório, através da Pensão Especial da Síndrome da Talidomida. (BRASIL, 

2020) 

Não é objetivo desse trabalho esgotar o tema da judicialização da saúde 

frente ao análogo da talidomida, a lenalidomida e suas nuances regulatório-

sanitárias no Brasil, porém as discussões e estudos aqui apresentados sugerem 

corroborar com a linha de raciocínio de que a IF dispõe de manobras para 

introdução ou manutenção da lenalidomida na lista de vendidos e lucrativos. 

Quanto aos benefícios terapêuticos do uso das substâncias para o MM, não 

não se pretendeu esgotar a análise sobre os aspectos de superioridade clínica, pois 

esse trabalho não se trata de estudo de revisão sistemática ou meta-análise, mas, 

no caso, trouxe ao debate quais seriam os motivos e interesses que levaram a não 

se utilizar dos mecânismos de avaliação das evidências do SUS, via Conitec. 

Pretendeu-se trazer ao debate os pontos sensíveis do uso e regulamentação 
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sanitária da lenalidomida, considerando principalmente os efeitos teratogênicos. A-

demais, quanto ao alto valor agregado da lenalidomida, em vista do seu custo, que 

dificultam o acesso ao paciente e a manutenção do pagamento pelo SUS, em detri-

mento a outros serviços de saúde prestados pelo sistema. 

Conclui-se que uma parcela da população portadora de mieloma pode se 

beneficiar com o uso da lenalidomida, por não se adaptar/adequar com o uso da tali-

domida.  Essa não adaptação pode ser por diversas características inerentes a do-

ença, efeitos colaterais, progressão da doença, desde que inerentes à terapêutica e 

não a outros interesses subentendidos (lobby da indústria, ligações entre médicos, 

advogados e IF, etc). 

A lenalidomida apresenta criticidade de uso, por questões como: risco asso-

ciado (teratogênese), alto valor financeiro agregado, que lhe conferem o risco de 

roubo, dificuldade de obtenção pela maioria dos pacientes pelo custo, e diante de 

hiatos na regulamentação sanitária. 

Por tal, sugere-se que tratativas para a concessão da licença compulsória 

são necessárias. 

Em relação ao alto valor agregado da lenalidomida, a questão do roubo da 

mesma para comercialização no mercado informal/ilegal, é uma questão importante 

a se destacar, tanto que seu transporte ocorre por veículo blindado (informação ver-

bal)7F

8. Sendo essa criticidade não vislumbrada com a talidomida, de menor custo.  

Os pacientes com diagnóstico de câncer já se encontram fragilizados e vul-

neráveis pela característica própria do diagnóstico e, também, devido às falhas de 

conformação do Sistema de Saúde e do Sistema Judiciário brasileiro, se tornam pal-

co para lobby da IF na judicialização da saúde.  

Também se observa que o laboratório Celgene se tornou uma das maiores 

indústrias do mundo (CARREGUEIRO, 2019) e, conforme observado, com poder 

econômico que pode influenciar demandas. Nesse sentido, entende-se que a con-

formação da Assistência Oncológica não pautada em fornecimento de medicamen-

tos, tem mantido a sustentabilidade do SUS, apesar das falhas existentes. 

 

                                            
8
 Informação fornecida por representante do laboratório Celgene Brasil, em 

Treinamento/capacitação sobre medicamento lenalidomida e talidomida realizado junto ao Centro de 

Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em 29. Nov. 2018. 
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ANEXO A – RESPOSTA DA ANVISA SOBRE PEDIDO DE REGISTRO DA 

LENALIDOMIDA – PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO
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ANEXO B – RESPOSTA DA ANVISA - PARECER PRODUZIDO PARA A DECISÃO 

PUBLICADA NA RE Nº3256 DE 12/07/2010 - INDEFERIMENTO DE REGISTRO DA 

LENALIDOMIDA (ZODIAC) 
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ANEXO C – CURRÍCULO LATTES 
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ANEXO D – CURRÍCULO LATTES ORIENTADOR 

 

 

 


