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RESUMO 

 

No Estado Democrático de Direito - que elegeu o ser humano como o fim último de 

tudo, o valor maior de todas as formas de convivência, a dignidade da pessoa humana é o 

princípio matriz que inspira, norteia e irradia todo o ordenamento jurídico e social, é o 

valor que move e direciona a sociedade e seus integrantes à prática de ações destinadas à 

efetivação e promoção do bem estar da pessoa humana. 

Bem por isso, no momento em que a Constituição Federal explicita a dignidade da 

pessoa humana como princípio fundante da República Federativa do Brasil, na verdade, 

está afirmando que a sociedade brasileira, como um todo, tem o dever de proteger, amparar 

e respeitar o cidadão naquilo que o Homem tem de mais sagrado e essencial à sua 

existência, que é a igualdade de todo ser humano em sua dignidade de pessoa. 

Reconhecer a igualdade do ser humano, em sua dignidade de pessoa, implica dizer 

que essa igualdade deve ser respeitada e observada em todos os seus aspectos, sobretudo, 

os de natureza política, econômica, jurídica e social independentemente das condições e 

diferenças de sexo, raça, credo, cor, língua, riqueza, nascimento, origem nacional ou social, tal 

como explicitado no Artigo II, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

Por essa razão, o ser humano deve ser protegido pela sociedade e por todos os seus 

integrantes, não apenas no sentido de essa proteção ser uma garantia de que o ser humano 

permaneça vivo, mas, principalmente, para que não seja atingido em sua dignidade de 

pessoa humana, porquanto lhe é assegurado o direito de viver de forma digna, o direito a 

uma existência digna. 

No que concerne à delimitação e ao alcance do presente estudo, imperioso destacar 

que ao destinar, gratuitamente, em favor do Sistema Único de Saúde - SUS- medicamentos 

de alto custo e doenças raras para tratamento de pessoas carentes, a indústria farmacêutica 

confere à propriedade uma função social – que, num Estado Democrático de Direito, vai 

muito além do pagamento de tributos e da disposição em oferecer postos de trabalho, uma 

vez que a contratação de funcionários e/ou colaboradores e o pagamento de tributos são 

condições indispensáveis ao exercício da própria atividade econômica sem as quais sequer 

a existência da empresa haveria de ser considerada. 



Na verdade, a atividade empresarial voltada para a exploração de medicamentos, 

como é o caso da indústria farmacêutica, deve ser desenvolvida no interesse social, visando 

a recuperação e a melhoria da saúde humana. 

Assim, para que a propriedade atenda a sua função social, como determina o artigo 

170, III da Constituição Federal, a indústria farmacêutica tem o dever de participar e de 

agir em conjunto com o Estado, compartilhando a responsabilidade pela efetivação do 

direito à saúde - direito fundamental social e contribuindo para a consecução dos objetivos 

fundamentais explicitados no art. 3º da Constituição Federal. 

 

Palavras-chave: dignidade da pessoa humana; medicamentos de alto custo e doenças raras 

para tratamento de pessoas carentes; indústria farmacêutica; função social da propriedade 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In a Democratic Constitutional State - which elected the human being as the 

ultimate end of everything and the greatest value of all forms of coexistence, human 

dignity is the mother principle that inspires, guides and radiates all the legal and social 

order, is the value that drives and directs the society and its members to commit actions 

aimed at effecting and promoting the welfare of the human person. 

Therefore, at the time the Constitution states the dignity of the human being as the 

founding principle of the Federative Republic of Brazil, it is actually explaining that 

Brazilian society as a whole has the duty to protect, support and respect the citizen in what 

the they have as the most sacred and essential to their existence, which is the equality of all 

human beings in their personal dignity. 

Recognizing the equality of the human being, in his personal dignity implies that 

this equality must be respected and observed in all its aspects, especially the political, 

economic, legal and social conditions regardless of the nature and differences of gender, 

race, belief, color, language, wealth, birth, national or social origin, as stated in Section II 

of the Universal Declaration of Human Rights, from 1948. 

Due to this, the human being must be protected by society and all its members, not 

only in the sense that this protection has to be a guarantee for them to remain alive, but 

mainly not to be attacked in their dignity of human people, because their right to live with 

dignity and the right to a dignified existence is ensured. 

Regarding the delimitation and scope of the present study, it is crucial to emphasize 

that when providing the Unified Health System – SUS, free of charge, with expensive 

drugs for rare diseases and treatment of needy people, the pharmaceutical industry gives to 

the Property a social function - that in a Democratic Constitutional State goes far beyond 

the payment of taxes and the availability of vacancies, since the hiring of employees and 

the payment of taxes are prerequisites to the exercise of the economic activity itself 

without which even the existence of the company would not be considered.  

In fact, the business activity directed to the exploration of drugs, as in the 

pharmaceutical industry, should be developed seeking the social interest, to the  recovery 

and improvement of human health . 



Thus, for the property to meet its social function, as determined by the article 170, 

III of the Federal Constitution, the pharmaceutical industry has the duty to participate and 

engage with the state, sharing the responsibility for ensuring the right to health - 

fundamental social right, and contributing to the achievement of the basic objectives stated 

in the article 3 of the Federal Constitution . 

 

Keywords: Human dignity; Expensive drugs for rare diseases and treatment of needy 

people; Pharmaceutical industry; Property a social function 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No Estado Democrático de Direito - que elegeu o ser humano como o fim último de 

tudo, o valor maior de todas as formas de convivência, a dignidade da pessoa humana é o 

princípio matriz que inspira, norteia e irradia todo o ordenamento jurídico e social, é o 

valor que move e direciona a sociedade e seus integrantes à prática de ações destinadas à 

efetivação e promoção do bem estar da pessoa humana. 

Bem por isso, no momento em que a Constituição Federal explicita a dignidade da 

pessoa humana como princípio fundante da República Federativa do Brasil, na verdade, 

está afirmando que a sociedade brasileira, como um todo, tem o dever de proteger, amparar 

e respeitar o cidadão naquilo que o Homem tem de mais sagrado e essencial à sua 

existência, que é a igualdade de todo ser humano em sua dignidade de pessoa. 

Reconhecer a igualdade do ser humano, em sua dignidade de pessoa, implica dizer 

que essa igualdade deve ser respeitada e observada em todos os seus aspectos, sobretudo, 

os de natureza política, econômica, jurídica e social independentemente das condições e 

diferenças de sexo, raça, credo, cor, língua, riqueza, nascimento, origem nacional ou social, tal 

como explicitado no Artigo II, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

Sendo os Direitos Humanos fruto de um processo histórico, que se encontra em 

contínuo e permanente desenvolvimento, é provável que o sentimento de repulsa da 

comunidade internacional diante do genocídio e da brutalidade dos experimentos 

realizados com seres humanos, durante a 2ª Guerra Mundial, tenha sido decisivo para que 

diversas Nações, em suas Cartas Políticas, reafirmassem a fé nos Direitos Fundamentais, 

na dignidade e no valor da pessoa humana. A inserção dos Direitos Fundamentais, na Carta 

Política de um determinado Estado, é a linguagem mais explícita que uma Nação pode 

adotar para demonstrar que a pessoa humana é o valor maior de todas as formas de 

convivência e a razão de ser da própria existência. 

Por essa razão, o ser humano deve ser protegido pela sociedade e por todos os seus 

integrantes, não apenas no sentido de essa proteção ser uma garantia de que o ser humano 

permaneça vivo, mas, principalmente, para que não seja atingido em sua dignidade de 
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pessoa humana, porquanto lhe é assegurado o direito de viver de forma digna, o direito a 

uma existência digna. 

Viver de forma digna, num Estado Democrático de Direito, implica afirmar que as 

relações jurídicas, sociais e econômicas devem ser também relações democráticas, isto é, 

estabelecidas e estruturadas com liberdade e com observância dos valores fundamentais. 

Bem por isso, o desenvolvimento de uma atividade econômica em território 

brasileiro deve ser efetivado com estrita observância dos princípios que estruturam a 

Ordem Econômica e Financeira (Título VII, da Constituição Federal), notadamente, o 

princípio da função social da propriedade estabelecido no inciso III, do artigo 170, da Carta 

Política. 

No que concerne à delimitação e ao alcance do presente estudo, imperioso destacar 

que ao destinar, gratuitamente, em favor do Sistema Único de Saúde - SUS- medicamentos 

de alto custo e doenças raras para tratamento de pessoas carentes, a indústria farmacêutica 

confere à propriedade uma função social – que, num Estado Democrático de Direito, vai 

muito além do pagamento de tributos e da disposição em oferecer postos de trabalho, uma 

vez que a contratação de funcionários e/ou colaboradores e o pagamento de tributos são 

condições indispensáveis ao exercício da própria atividade econômica sem as quais sequer 

a existência da empresa haveria de ser considerada. 

Na verdade, a atividade empresarial voltada para a exploração de medicamentos, 

como é o caso da indústria farmacêutica, deve ser desenvolvida no interesse social, visando 

a recuperação e a melhoria da saúde humana. 

Assim, para que a propriedade atenda a sua função social, como determina o artigo 

170, III da Constituição Federal, a indústria farmacêutica tem o dever de participar e de 

agir em conjunto com o Estado, compartilhando a responsabilidade pela efetivação do 

direito à saúde - direito fundamental social e contribuindo para a consecução dos objetivos 

fundamentais explicitados no art. 3º da Constituição Federal. 
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CAPÍTULO I OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

A evolução histórica dos direitos inerentes à pessoa humana, à semelhança da 

evolução da própria civilização humana, sempre foi gradual, paulatina, por muitas vezes, 

excessivamente lenta, de forma que os direitos inerentes à pessoa humana não foram 

reconhecidos e/ou construídos todos de uma só vez1. Ao contrário, esses direitos foram 

sendo construídos, reconhecidos e validados à medida da evolução da própria vida humana 

em sociedade. São direitos construídos em decorrência das lutas travadas em defesa da 

liberdade, da resistência dos indivíduos contra a opressão que explicaram e justificaram 

transformações sociais, políticas, filosóficas, religiosas e econômicas retratadas 

historicamente. 

A propósito destaca Norberto Bobbio:2 

 

“[...] Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 
uma vez por todas.” 

 

Bem por isso, a mais singela abordagem a respeito dos direitos fundamentais 

do homem não pode prescindir da revisita ao tema dos Direitos Humanos que, de 

forma lenta e gradual, foram e continuam sendo, historicamente construídos e 

reconhecidos como direitos essenciais à preservação, ao desenvolvimento e à 

continuidade da existência humana. 

                                                            
1BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São Paulo: Campus, 1992. p. 7. “[...] os direitos não nascem todos 

de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem 
sobre o homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade do 
homem de dominar a natureza e os outros homens – ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou 
permite novos remédios para as suas indigências.” 

2Id. Ibid., p. 5. “O problema – sobre o qual, ao que parece, os filósofos são convocados a dar seu parecer – do 
fundamento, até mesmo do fundamento absoluto, irresistível, inquestionável, dos direitos do homem é um 
problema mal formulado: a liberdade religiosa é um efeito das guerras de religião; as liberdades civis, da 
luta dos parlamentos contra os soberanos absolutos; a liberdade política e as liberdades sociais, do 
nascimento, crescimento e amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses 
com pouca ou nenhuma terra, dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o reconhecimento da 
liberdade pessoal e das liberdades negativas, mas também a proteção do trabalho contra o desemprego, os 
primeiros rudimentos de instrução contra o analfabetismo, depois a assistência para a invalidez e a velhice, 
todas elas carecimentos que os ricos proprietários podiam satisfazer por si mesmo.”. 
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Nesse sentido, Flávia Piovesan3 assevera: “Enquanto reivindicações morais, os 

direitos humanos são fruto de um espaço simbólico de luta e ação social, na busca da 

dignidade humana, o que compõe um construído axiológico emancipatório”.  

Na verdade, os direitos humanos não nasceram, nem apareceram na história de uma 

só vez e de uma vez por todas, como ensinou Bobbio. À medida da evolução da 

humanidade, cuja trajetória tem sido acentuadamente marcada por períodos de lutas, 

conquistas, dominação, guerras, violência e por uma desigualdade de tratamento 

desmedida entre os homens, notadamente, entre os integrantes das classes privilegiadas e 

aqueles que a essas classes privilegiadas não pertenciam, os direitos humanos foram e 

continuam sendo paulatinamente conquistados, construídos, reconhecidos, validados e 

estendidos às pessoas como resposta ao atendimento de necessidades e à medida das 

possibilidades verificadas em determinados momentos da História; são, inegavelmente, 

frutos da compreensão, a cada dia mais assentada em nosso espírito, de que o ser humano é 

o valor maior e o fim último da existência.  

Fabio Konder Comparato4, enfatiza: 

 

“[...] a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de seus 
direitos, no curso da História, tem sido, em grande parte, o fruto da dor 
física e do sofrimento moral. A cada grande surto de violência, os 
homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre 
claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, pelas 
mutilações em massa, pelos massacres coletivos e pelas explorações 
aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência de 
novas regras de uma vida mais digna para todos.”.  

 

A historiadora Lynn Hunt5 após exaustiva pesquisa na literatura e nos registros dos 

fatos sociais que marcaram e, em muitos casos, mudaram o curso da História, desenvolve 

importante raciocínio sobre como os direitos humanos se tornaram autoevidentes, 

afirmando: 

 

                                                            
3PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 167-168. 
4COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2011. 

p. 50. 
5HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

p. 24-27. 
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“[...] Os direitos humanos são difíceis de determinar porque sua 
definição, e na verdade a sua própria existência, depende tanto das 
emoções quanto da razão. A reivindicação de autoevidência se baseia em 
última análise num apelo emocional: ela é convincente se ressoa dentro 
de cada indivíduo. Além disso, temos muita certeza de que um direito 
humano está em questão quando nos sentimos horrorizados pela sua 
violação. [....] Os direitos humanos não são apenas uma doutrina 
formulada em documentos: baseiam-se numa disposição em relação às 
outras pessoas, um conjunto de convicções sobre como são as pessoas e 
como elas distinguem o certo e o errado no mundo secular. As ideias 
filosóficas, as tradições legais e a política revolucionária precisaram ter 
esse tipo de ponto de referência emocional interior para que os direitos 
humanos fossem verdadeiramente autoevidentes. O que sustentava essas 
noções de liberdade e direitos era um conjunto de pressuposições sobre 
autonomia individual. Para ter direitos humanos, as pessoas deviam ser 
vistas como indivíduos separados que eram capazes de exercer um 
julgamento moral independente. [...] Os direitos não podem ser definidos 
de uma vez por todas, porque a sua base emocional continua a se 
deslocar, em parte como reação às declarações de direitos. Os direitos 
permanecem sujeitos à discussão porque a nossa percepção de quem tem 
direitos e do que são esses direitos muda constantemente. A revolução 
dos direitos humanos é, por definição, contínua [....]”.  

 

1.1 A construção dos direitos humanos – breve histórico 

 

Não obstante a construção, e, na verdade, o próprio reconhecimento da existência 

dos direitos humanos, seja fruto da evolução histórica da humanidade, como será visto 

mais adiante, o sentimento de justiça, de liberdade, de solidariedade, sempre permeou a 

conduta do ser humano, de modo mais ou menos consciente. E, ainda que se admita tratar-

se de um sentimento latente e intrínseco à natureza humana, teve, no mínimo, a serventia 

de alimentar o instinto de sobrevivência dos mais fracos em relação aos mais fortes. Nesse 

sentido, George Marmelstein6 assevera:  

                                                            
6MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 27-30. “[...] Para 

demonstrar esse fato, basta lembrar que o famoso Código de Hamurabi, imposto por volta do ano 1800 a. 
C., na Mesopotâmia, que consagrou a regra do “olho por olho, dente por dente”, já dispunha em seu 
prólogo, entre outras coisas, que seu objetivo seria “evitar a opressão dos fracos” e “propiciar o bem estar 
do povo”, o que está muito próximo da finalidade existencial dos direitos do homem. Do mesmo modo, os 
grandes códigos morais da humanidade, que ainda hoje fazem parte da vida das pessoas através das 
diversas religiões, surgiram há milhares de anos. Praticamente todas as grandes correntes religiosas pregam 
a paz, o respeito ao semelhante, o respeito à vida, a fraternidade, a caridade, a compaixão, a piedade etc. 
valores que estão na base da noção de dignidade humana. E o pensamento cristão, que até hoje influencia 
intensamente a sociedade ocidental, estabelece que “não há judeu, nem grego, não há escravo nem homem 
livre, não há homem nem mulher: todos vós sois um só em Cristo” (Epístola aos Gálatas, III, 26), o que é 
uma demonstração clara do dever de respeitar o semelhante, independente de adjetivos. Voltando para o 
direito, vale lembrar que a famosa Magna Carta de João Sem Terra, de 1215, que é tida por muitos como o 
documento que deu origem aos direitos fundamentais, já consagrava em seu texto inúmeras cláusulas de 
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“[...] A ideia de justiça, de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de 
dignidade da pessoa humana, sempre esteve presente, em maior ou menor 
intensidade, em todas as sociedades humanas. Portanto, a noção de 
direitos do homem é tão antiga quanto a própria sociedade.”  

 

E, no que concerne a esse particular aspecto, o autor7 não estava se referindo aos 

direitos positivados, mas aos “valores ligados à dignidade da pessoa humana que existem 

pelo simples fato de o homem ser homem.” 

Na mesma linha de interpretação fática, Alexandre de Moraes8, ao demonstrar a 

evolução dos direitos humanos, afirma que já no terceiro milênio a. C., existiam alguns 

instrumentos de proteção dos indivíduos em relação ao Estado, mas que a criação de um 

complexo mecanismo de interditos teria sido efetivada no Direito romano com a finalidade 

de proteger os indivíduos dos arbítrios do Estado. Afirma, ainda,9 que a origem dos textos 

escritos, consagradores da liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos do cidadão, 

pode ser atribuída à Lei das Doze Tábuas, e que a consagração dos direitos fundamentais, 

enquanto necessários, à dignidade humana, teria sido inegavelmente influenciada “pela 

forte concepção religiosa trazida pelo Cristianismo, com a mensagem de igualdade de 

todos os homens, independentemente da origem, raça, sexo ou credo.”.  

Comparato10, após explicitar que a ideia de uma igualdade essencial entre todos os 

homens surgiu durante o período axial da História11 e que, no início do século VI, 

inaugurou-se, com Boécio, a elaboração do conceito de pessoa, assim entendida “a forma 

                                                                                                                                                                                    
liberdade que, hoje, são direitos fundamentais, como o princípio da legalidade e da irretroatividade das leis, 
entre tantos outros. É inegável, portanto, que a filosofia por detrás da limitação do poder e da dignidade 
humana sempre fez parte da consciência humana. Logicamente, nas sociedades mais antigas, a noção de 
liberdade não era igual à que se tem hoje, pois se aceitava, por exemplo, a escravidão sem maiores 
questionamentos. Do mesmo modo, a noção de igualdade era substancialmente diferente, sendo a mulher, 
em muitas sociedades antigas, equiparada a animais ou a objetos – ou nem mesmo a isso. Ainda assim, é 
preciso que fique bem claro que as sociedades antigas conheceram os direitos do homem, embora não 
tenham conhecido os direitos fundamentais, já que esses valores não eram positivados em normas jurídicas. 

7MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 26. 
8MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2011. p. 6-7. 
9Id. Ibid., p. 7. 
10COMPARATO, Fabio Konder. op. cit., p. 20-24 “Foi durante o período axial que se enunciaram os grandes 

princípios e se estabeleceram as diretrizes fundamentais de vida, em vigor até hoje [...] é a partir do período 
axial que pela primeira vez na História, o ser humano passa a ser considerado, em sua igualdade essencial, 
como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião, costumes 
sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para a 
afirmação da existência de direitos universais, porque a ela inerentes.”. 

11COMPARATO, Fabio Konder. op. cit., p. 29-30 “[...] Na tradição bíblica, Deus é o modelo de pessoa para 
todos os homens. Sem dúvida, o cristianismo, proclamando o dogma da Santíssima Trindade (três pessoas 
com uma só substância), quebrou a unidade absoluta e transcendental da pessoa divina. Mas, em 
compensação, Jesus de Nazaré concretizou na História o modelo ético de pessoa, e tornou aos homens mais 
acessível a sua imitação”. 
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(ou fôrma) que molda a matéria e que dá ao ser de determinado ente individual as 

características de permanência e invariabilidade”12, sustenta que a elaboração teórica do 

conceito de pessoa como sujeito de direitos universais, anteriores e superiores a toda 

ordenação estatal, adveio apenas com a filosofia kantiana.13  

 

1.2 Documentos históricos internacionais 

sssssss 

Ao discorrer sobre o processo de reconhecimento dos direitos fundamentais na 

esfera do direito positivo, Ingo Sarlet14, acentua que a Magna Charta Libertatum, pacto 

firmado em 1215, pelo Rei João Sem-Terra e pelos bispos e barões ingleses, é o principal 

documento referido por todos os que se dedicam ao estudo da evolução dos direitos 

humanos. Quanto às demais declarações de direitos, consideradas históricas, o autor faz 

expressa referência às declarações de direitos inglesas do século XVII, especificando a 

“Petition of Right, de 1628, firmada por Carlos I, o Habeas Corpus Act, de 1679, subscrito 

por Carlos II, e o Bill of Rights, de 1689, promulgado pelo Parlamento e que entrou em 
                                                            
12COMPARATO, Fabio Konder. op. cit., p. 31-32 “[...] Em definição que se tornou clássica, entendeu 

Boécio que persona proprie dicitur naturae rationalis individua substantia (“diz-se propriamente pessoa a 
substância individual da natureza racional”). 

13Id. Ibid., p. 33-34 “[...] O primeiro postulado ético de Kant é o de que só o ser racional possui faculdade de 
agir segundo a representação de leis ou princípios; só um ser racional tem vontade, que é uma espécie de 
razão, denominada razão prática. A representação de um princípio objetivo, enquanto obrigatório para uma 
vontade, chama-se ordem ou comando (Gebot) e se formula por meio de um imperativo. Segundo o 
filósofo, há duas espécies de imperativo. De um lado, os hipotéticos, que representam a necessidade prática 
de uma ação possível, considerada como meio de se conseguir algo desejado. De outro, o imperativo 
categórico que representa uma ação como sendo necessária por si mesma, sem relação com finalidade 
alguma, exterior a ela. Ora, o princípio primeiro de toda ética é o de que “ o ser humano e, de modo geral, 
todo ser racional, existe como um fim em si mesmo, não simplesmente como meio do qual esta ou aquela 
vontade possa servir-se a seu talante. [...] Os entes, cujo ser na verdade não depende de nossa vontade, mas 
da natureza, quando irracionais, têm unicamente um valor relativo, como meios, e chamam-se por isso 
coisas; os entes racionais, ao contrário, denominam-se pessoas, pois são marcados, pela própria natureza, 
como fins em si mesmos; ou seja, como algo que não pode servir simplesmente de meio, o que limita, em 
consequência, nosso livre arbítrio [...]. Ora, a dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser ela, 
diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado, em si mesmo, como um fim em si e nunca como 
um meio para a consecução de determinado resultado. Ela resulta também do fato de que, pela sua vontade 
racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele 
próprio edita. [...] Daí decorre que todo homem tem dignidade e não um preço, como as coisas. A 
humanidade, como espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não 
tem equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma [...] Pela sua vontade racional, a pessoa, ao mesmo 
tempo que se submete às leis da razão prática, é a fonte dessas mesmas leis, de âmbito universal, segundo o 
imperativo categórico - ‘age unicamente segundo a máxima, pela qual tu possas querer, ao mesmo tempo, 
que ela se transforme em lei geral’.”. 

14SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2007. p. 
49-50 “A Declaração da Virgínia acabou servindo de inspiração para as demais Declarações das ex-colônias 
inglesas na América, tais como as da Pensilvânia, Maryland e Carolina do Norte (igualmente em 1776), bem 
como as de Massachussetts (1780) e de New Hampshire (1784), acabando por refletir na incorporação dos 
direitos fundamentais à Constituição de 1787 por meio das emendas de 1791. (nota do autor). 
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vigor já no reinado de Guilherme d’Orange, como resultado da assim denominada 

“Revolução Gloriosa”, de 1688 e o Act of Settlement, de 12-6-1701, que definiu as leis da 

Inglaterra como direitos naturais de seu povo.  

Já no que concerne à Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de 1776 e à 

Declaração Francesa, de 1789, entende Ingo Sarlet15 que foi aquela primeira que marcou a 

transição dos direitos de liberdade legais ingleses para os direitos fundamentais 

constitucionais. Afirma o autor que: 

 

“as Declarações americanas16, incorporaram virtualmente os direitos e 
liberdades já reconhecidos pelas suas antecessoras inglesas do século 
XVII, direitos estes que também tinham sido reconhecidos aos súditos 
das colônias americanas, com a nota distintiva de que, a despeito da 
virtual identidade de conteúdo, guardaram as características da 
universalidade e da supremacia dos direitos naturais, sendo-lhes 
reconhecida eficácia inclusive em relação à representação popular, 
vinculando, assim, todos os poderes públicos. Com a nota distintiva da 
supremacia normativa e a posterior garantia de sua justiciabilidade por 
intermédio da Suprema Corte e do controle judicial da 
constitucionalidade, pela primeira vez os direitos naturais do homem 
foram acolhidos e positivados como direitos fundamentais 
constitucionais, ainda que este status constitucional da fundamentalidade 
em sentido formal tenha sido definitivamente consagrado somente a partir 
da incorporação de uma declaração de direitos à Constituição em 1791, 
mais exatamente, a partir do momento em que foi afirmada na prática da 
Suprema Corte a sua supremacia normativa. Igualmente de transcendental 
importância foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1789, fruto da revolução que provocou a derrocada do antigo regime e a 
instauração da ordem burguesa na França. Tanto a Declaração francesa 
quanto as americanas, tinham como característica comum sua profunda 
inspiração jusnaturalista, reconhecendo ao ser humano direitos naturais 
inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis, direitos de todos os homens, e 
não apenas de uma casta ou estamento [...]”.  

                                                            
15SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 50-52. 
16Id. Ibid., p. 49-50. “Ainda assim impende não negligenciar a importância desses pactos, de modo especial, 

as liberdades constantes da Magna Charta, para o ulterior desenvolvimento e reconhecimento dos direitos 
fundamentais nas Constituições, ainda mais quando é justamente no seu referido art. 39 que a melhor 
doutrina – contrariando a ainda prestigiada tese de Georg Jellinek, no sentido de que a liberdade religiosa 
teria sido o primeiro direito fundamental – vê a origem destes direitos na liberdade de locomoção e sua 
proteção contra prisão arbitrária, por constituir o pressuposto necessário ao exercício das demais liberdades, 
inclusive da liberdade de culto e de religião. [...]. Igualmente não há como desconsiderar a contribuição da 
Reforma e das consequentes guerras religiosas na consolidação dos modernos Estados nacionais e do 
absolutismo monárquico, por sua vez precondição para as revoluções burguesas do século XVIII, bem 
como os reflexos já referidos na esfera do pensamento filosófico conduzindo à laicização da doutrina do 
direito natural, e na elaboração teórica do individualismo liberal burguês. [...] Cumpre lembrar aqui a lição 
de H. P. Schneider, que aponta para a circunstância de que foi justamente o entrelaçamento e a interação 
destas duas diretrizes – a secularização do direito natural e a individualização dos privilégios estamentais – 
que propiciaram a formação das garantias dos direitos fundamentais.”. 
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Oportuno destacar que o Preâmbulo da Constituição francesa, de 24/6/1793, com o 

propósito inequívoco de assegurar os direitos humanos fundamentais estabelecia: 

 

“O povo francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos 
direitos naturais do homem são causas das desgraças do mundo, resolveu 
expor, numa declaração solene, esses direitos sagrados e inalienáveis, a 
fim de que todos os cidadãos, podendo comparar sem cessar os atos do 
governo com a finalidade de toda a instituição social, nunca se deixem 
oprimir ou aviltar pela tirania; a fim de que o povo tenha sempre perante 
os olhos as bases da sua liberdade e da sua felicidade, o magistrado a 
regra dos seus deveres, o legislador o objeto da sua missão. Por 
consequência, proclama, na presença do Ser Supremo, a seguinte 
declaração dos direitos do homem e do cidadão.”.17 

 

Os documentos históricos acima referenciados, tiveram, por finalidade primeira, 

reconhecer, de modo formal e/ou oficial, que o homem é titular de direitos humanos 

fundamentais que foram sendo construídos e reconhecidos ao longo dos tempos e que, por 

serem considerados direitos essenciais à existência digna, devem integrar os ordenamentos 

jurídicos, a fim de que possam ser invocados pelos indivíduos perante qualquer órgão 

imparcial e independente sempre que sua autonomia e sua liberdade forem ameaçadas.  

Na categoria de direitos humanos, destacam-se os direitos historicamente 

reconhecidos: o direito à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade, à legalidade, 

livre manifestação de pensamento, liberdade de imprensa, presunção de inocência, devido 

processo legal, ampla defesa, proporcionalidade entre delitos e penas, liberdade de 

profissão, liberdade religiosa, direito de petição, direitos políticos, entre outros.  

E foram exatamente esses direitos humanos que receberam o status de direitos 

fundamentais (ainda que integrantes de dimensões distintas), a partir do momento em que 

foram positivados no texto constitucional de cada Estado, consoante entendimento adotado 

pela maioria dos integrantes da comunidade jurídica, nacional e estrangeira.  

De igual forma, o século XX também trouxe importantes diplomas constitucionais 

marcados pelo diferencial da inclusão das questões sociais, notadamente observadas na 

Constituição Mexicana de 1917; na Constituição de Weimar, de 1919; na Declaração 

                                                            
17MORAES, Alexandre de. op. cit., p. 9-10. 
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Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918, na Carta do Trabalho, 

editada pelo Estado italiano em 1927.18 

Entre todos os documentos internacionais, editados a respeito dos direitos humanos, 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em 10/12/1948 foi o documento 

mais importante editado no século XX e que, em nível internacional, retrata a mais 

relevante conquista dos direitos humanos. 

Alexandre de Moraes19 ainda sustenta que: 

 

“[...] A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou que o 
reconhecimento da dignidade humana inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo, bem como que o desprezo e o 
desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo 

                                                            
18MORAES, Alexandre de. op. cit., p. 11-13. “[...] A Constituição mexicana de 1917 passou a garantir 

direitos individuais com fortes tendências sociais, como, por exemplo, direitos trabalhistas (art. 5º), 
efetivação da educação (art. 3º VI e VII – a educação primária será obrigatória; toda educação ministrada 
pelo Estado será gratuita). A Constituição de Weimar previa em sua Parte II os Direitos e Deveres 
fundamentais dos alemães. Os tradicionais direitos e garantias individuais eram previsto na seção I, 
enquanto a Seção II, trazia os direitos relacionados à vida social, a seção III os direitos relacionados à 
religião e às Igrejas, a Seção IV, os direitos relacionados à educação e ensino, e a seção V, os direitos 
referentes à vida econômica [...] Por fim, a Seção V, além de consagrar direitos tradicionais como a 
propriedade, sucessão e liberdade contratual, deu grande ênfase aos direitos socioeconômicos, prevendo a 
proteção especial do Império em relação ao trabalho (art. 157), a liberdade de associação para defesa e 
melhoria das condições de trabalho e de vida (art. 159), a obrigatoriedade de existência de tempo livre 
para os empregados e operários poderem exercer seus direitos cívicos e funções públicas gratuitas (art. 
160), sistema de seguridade social, para conservação da saúde e da capacidade de trabalho, proteção da 
maternidade e prevenção dos riscos da idade, da invalidez e das vicissitudes da vida (art. 161) [...] A 
Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918, pelas próprias circunstâncias 
que idealizaram a Revolução de 1917, visava como previsto no Capítulo II, suprimir toda a exploração do 
homem, a abolir completamente a divisão da sociedade de classes, a esmagar implacavelmente todos os 
exploradores, a instaurar a organização socialista da sociedade e a fazer triunfar o socialismo em todos os 
países. Com base nesses preceitos, foi abolido o direito de propriedade privada, sendo que todas as terras 
passaram a ser propriedade nacional e entregues aos trabalhadores sem qualquer espécie de resgate, na base 
de uma repartição igualitária de usufruto (art. 1º). Posteriormente, a Lei Fundamental Soviética de 10-7-
1918 proclamou o princípio da igualdade, independentemente de raça ou nacionalidade (art. 22), 
determinando a prestação de assistência material e qualquer outra forma de apoio aos operários e aos 
camponeses mais pobres, a fim de concretizar a igualdade (art. 160). Apesar desses direitos, a citada Lei 
Fundamental Soviética, em determinadas normas, avança em sentido oposto à evolução dos direitos e 
garantias fundamentais da pessoa humana, ao privar, em seu art. 23, os indivíduos e os grupos particulares 
dos direitos de que poderiam usar em detrimento dos interesses da revolução socialista, ou ainda ao 
centralizar a informação (art. 14) e a obrigatoriedade do trabalho (art. 14) com o princípio quem não 
trabalha não come (art. 18). A Carta do Trabalho de 21-4-1927, apesar de impregnada fortemente pela 
doutrina do estado facista italiano, trouxe grande avanço em relação aos direitos sociais dos trabalhadores, 
prevendo, principalmente: liberdade sindical, magistratura do trabalho, possibilidade de contratos 
coletivos de trabalho, maior proporcionalidade de retribuição financeira em relação ao trabalho, 
remuneração especial ao trabalho noturno, garantia de repouso semanal remunerado, previsão de férias 
após um ano de serviço ininterrupto, indenização em virtude de dispensa arbitrária ou sem justa causa, 
previsão de previdência, assistência, educação e instrução sociais.”. 

19Id. Ibid., p. 17. 
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em que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e de 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade tem sido a mais 
alta aspiração do homem comum. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10-12-1948, reafirmou a crença 
dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do 
homem e da mulher, visando à promoção do progresso social e à 
melhoria das condições de vida em uma ampla liberdade.”. 

 

Cumpre, a propósito, destacar que o reconhecimento universal dos direitos 

humanos e da dignidade da pessoa humana, conferidos e consagrados na citada Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, pode ser nitidamente percebido e compreendido desde 

o seu Preâmbulo:  

 

“Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10/12/1948.  

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 
Humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de 
liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do 
homem comum;  

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo 
Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último 
recurso, à rebelião contra tirania e a opressão; 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações 
amistosas entre as nações;  

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, 
sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da 
pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e 
que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida 
em uma liberdade mais ampla;  

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a 
desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal 
aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses 
direitos e liberdades; 

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades 
é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse 
compromisso, A Assembleia Geral proclama  

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal 
comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 
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objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre 
em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, 
por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar 
o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto 
entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição.” 

 

Em consonância com o tema, destaca Flávia Piovesan:20  

 

“[...] A internacionalização dos direitos humanos constitui, um 
movimento extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-
guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o 
nazismo. Apresentando o Estado como grande violador de direitos 
humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da 
descartabilidade da pessoa humana, o que resultou no extermínio de onze 
milhões de pessoas. O legado do nazismo foi condicionar a titularidade 
de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direitos, à pertinência a 
determinada raça – a raça pura ariana. No dizer de Ignacy Sachs, o século 
XX foi marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do 
genocídio concebido como projeto político e industrial. No momento em 
que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento 
em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor 
da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos 
humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. 
A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos 
humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor 
fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de 
reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma ético que 
aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior direito passa a ser, 
adotando a terminologia de Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou 
seja, o direito de ser sujeito de direitos.”.  

 

Há numerosas obras nacionais e estrangeiras dedicadas à análise minuciosa de 

textos e documentos relacionados aos direitos humanos, contudo, observamos que a análise 

desenvolvida por Comparato,21 congrega o relato histórico com a percepção de que o 

                                                            
20PIOVESAN, Flavia. op. cit., p. 176. 
21COMPARATO, Fabio Konder. op. cit., p. 240. “[...] Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 

representa a culminação de um processo ético que, iniciado com a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano em 
sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, independentemente das diferenças de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição, como diz em seu artigo II. E esse reconhecimento universal da igualdade humana só foi possível 
quando, ao término da mais desumanizadora guerra de toda a História, percebeu-se que a ideia de 
superioridade de uma raça, uma classe social, de uma cultura ou de uma religião, sobre todas as demais, 
põe em risco a própria sobrevivência da humanidade.”. 
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desenvolvimento de um processo ético propiciou o reconhecimento da igualdade essencial 

de todo ser humano em sua dignidade de pessoa.  

Os relevantes fatos históricos, acentuadamente destacados com a Declaração da 

Virgínia, de 1778, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de França em 

1789, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, são suficientes para 

assentar o entendimento de que os referidos documentos internacionais tinham por 

finalidade declarar que os direitos de liberdade do homem devem ser protegidos contra os 

atos abusivos e arbitrários do Estado ou dos indivíduos, em nível horizontal. Esses direitos 

deram origem ao que, historicamente, restou denominado de Liberdades Públicas que 

integram os chamados direitos de 1ª Geração, como referem alguns autores, assim como 

originaram os Direitos Sociais, que integram os direitos de 2ª Geração. 

 

1.3 Conceito e proteção constitucional 

 

A doutrina, de modo geral, revela enfrentar dificuldades para identificar um 

conceito exato para a expressão “direitos humanos fundamentais”, conforme acentua José 

Afonso da Silva: 22 

 

“[...] A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem 
no evolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso. 
Aumenta essa dificuldade a circunstância de se empregarem várias 
expressões para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos 
humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 
subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos 
fundamentais do homem.”.  

 

Segundo José Carlos Vieira de Andrade,23  

“[...] os direitos fundamentais são os pressupostos elementares de uma 
vida humana livre e digna, tanto para o indivíduo como para a 
comunidade: o indivíduo só é livre e digno numa comunidade livre; a 
comunidade só é livre se for composta por homens livre e dignos.” 

                                                            
22SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2011. 

p. 175. 
23ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 5. ed. 

Coimbra: Almedina, 2012. p. 108 
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Por outro lado e, não obstante as dificuldades referidas, Jose Afonso da Silva24 

delineia: 

 

“[...] “Direitos Fundamentais do homem” constitui a expressão mais 
adequada a este estudo, porque além de referir-se a princípios que 
resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada 
ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito 
positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 
garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No 
qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de 
situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não 
convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no 
sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 
reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não 
como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 
fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa 
humana ou direitos fundamentais.”. 

 

Para Alexandre de Moraes25 a expressão “Direitos Fundamentais” compreende: 

 

“[...] O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano 
que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua 
proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de 
condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade 
humana.”. 

 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior26 adotam o seguinte: 

 

“[...] Os Direitos Fundamentais” constituem uma categoria jurídica, 
constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção da dignidade 
humana em todas as dimensões. Dessarte, possuem natureza poliédrica, 
prestando-se ao resguardo do ser humano na sua liberdade (direitos e 
garantias individuais), nas suas necessidades (direitos econômicos, 
sociais e culturais) e na sua preservação (direitos à fraternidade e à 
solidariedade).”. 

 

 

                                                            
24SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 178. (os destaques são do original). 
25MORAES, Alexandre de. op. cit., p. 20. 
26ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 15. ed. 

São Paulo: Ed. verbatim, 2011. p. 143. 
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George Marmelstein27 formula o seguinte conceito: 

 

“[...] Os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas 
à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, 
positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático 
de Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e 
legitimam todo o ordenamento jurídico.”.  

 

Para efeito de delimitação do alcance e desenvolvimento do presente estudo, 

adotamos o conceito de direitos fundamentais empregada por Karine da Silva Cordeiro28: 

 

“os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na ordem 
jurídico-constitucional interna de cada país; e os direitos humanos são os 
positivados em documentos de direito internacional.”. 

 

A Constituição Federal de 1988 conferiu proteção privilegiada aos direitos 

fundamentais enumerando-os, de pronto, logo nas disposições iniciais. Assim, em virtude 

da prevalência dos valores e do destaque conferido à dignidade da pessoa humana, a 

Constituição tratou da matéria com prioridade no Título II, Capítulos I a V, nos artigos 5º a 

17. Por sua vez, o Título II compreende: o Capítulo I - DOS DIREITOS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS (artigo 5º); o Capítulo II - DOS DIREITOS SOCIAIS 

(artigos 6º a 11); o Capítulo III - DA NACIONALIDADE (artigos 12 e 13); o Capítulo IV 

- DOS DIREITOS POLÍTICOS (artigos 14 ao 16); e o Capítulo V - DOS PARTIDOS 

POLÍTICOS (artigo 17).  

Diante dos direitos enunciados pela Constituição Federal de 1988, sob o título “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”, importa observar que a fundamentalidade é qualidade 

do que é fundamental, é a qualidade desses direitos que os diferencia de toda a gama dos 

demais direitos constitucionais.  

Ensina José Carlos Vieira de Andrade29 “ Os direitos subjetivos fundamentais têm 

de ser ainda, como o nome exige, direitos fundamentais. Referimo-nos aqui, naturalmente, 

à fundamentalidade do ponto de vista substancial, que corresponde à sua importância para 

                                                            
27MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 17. 
28CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais: dignidade da pessoa humana e mínimo 

existencial, o papel do poder judiciário. 1. ed. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2012. p. 21. 
29ANDRADE, José Carlos Vieira de. op. cit., p. 132. 
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salvaguarda da dignidade da pessoa humana num certo tempo e lugar, definida, por isso, de 

acordo com a consciência jurídica geral da comunidade.” 

Para melhor compreensão do conteúdo e alcance da caracterização de um direito 

como sendo fundamental, destaca Ingo Wolfgang Sarlet:30  

 

“[...] A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito 
constitucional positivo e resulta dos seguintes aspectos, devidamente 
adaptados ao nosso direito constitucional: a) como parte integrante da 
Constituição escrita, os direitos fundamentais situam-se no ápice de todo 
o ordenamento jurídico, de tal sorte que – neste sentido – se cuida de 
direitos de natureza supralegal; b) na qualidade de normas 
constitucionais, encontram-se submetidos aos limites formais 
(procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas). [...] A 
fundamentalidade material, por sua vez, decorre da circunstância de 
serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição 
material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica do 
Estado e da sociedade, de modo especial, porém no que diz com a 
posição nestes ocupada pela pessoa humana.”.  

 

Para José Afonso da Silva31 as condições históricas objetivas são as fontes 

primordiais e as doutrinas filosóficas nascem condicionadas por elas sendo certo que as 

fontes das declarações de direitos do homem foram inicialmente o Cristianismo e o 

Jusnaturalismo, ambos os movimentos trabalhando com a noção de homem abstrato, mas 

que os direitos fundamentais são situações jurídicas, objetivas e subjetivas sempre 

definidas no direito subjetivo, que visem a dignidade, a igualdade e a liberdade da pessoa 

humana.32 

Apesar do reconhecimento de valores universais ligados à noção de dignidade da 

pessoa humana, é inegável que a plena universalização dos direitos fundamentais encontra 

obstáculos na consagração em várias das culturas hodiernamente existentes. Deverá existir 

uma convergência essencial a respeito do tema, investigando-se o que é essencial nos 

direitos fundamentais.  

                                                            
30SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 86-87. 
31SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 172. 
32Id. Ibid., p. 179. 
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Analisando a distinção entre uma lei fundamental e outra lei qualquer, Ferdinand 

Lassalle33 delineou o significado da fundamentalidade, em relação à Constituição como lei 

fundamental, mediante três critérios: 

 

“[...]  

1º - Que a lei fundamental seja uma lei básica, mais do que as outras 
comuns, indica seu próprio nome: ‘fundamental’  

2º - Que constitua - pois de outra forma não poderíamos chamá-la de 
fundamental - o verdadeiro fundamento das outras leis, isto é, a lei 
fundamental, se realmente pretende ser merecedora desse nome, deverá 
informar e engendrar as outras leis comuns originárias da mesma. A lei 
fundamental, para sê-lo, deverá, pois, atuar e irradiar-se através das leis 
comuns do país; 

3º- Mas as coisas que têm um fundamento não o são por um capricho; 
existem por que necessariamente devem existir. O fundamento a que 
respondem não permite serem de outro modo. Somente as coisas que 
carecem de fundamento, que não as casuais e as fortuitas, podem ser 
como são ou mesmo de qualquer forma; as que possuem um fundamento, 
não. Elas se regem pela necessidade. Os planetas, por exemplo, movem-
se de modo determinado. Este movimento responde a causas, a 
fundamentos exatos, ou não? Se não existissem tais fundamentos, sua 
trajetória seria casual e poderia variar a todo momento, quer dizer, seria 
variável. Mas se de fato responde a um fundamento, se é o resultado, 
como pretendem os cientistas, da força de atração do sol, isto é bastante 
para que o movimento dos planetas seja regido e governado de tal modo 
por esse fundamento que não possa ser de outro modo, a não ser tal como 
de fato é. A ideia de fundamento traz, implicitamente, a noção de uma 
necessidade ativa, de uma força eficaz e determinante que atua sobre tudo 
que nela se baseia, fazendo-a assim e não de outro modo”. 

 

Maria Garcia34, partindo desses critérios, considera direitos fundamentais os 

direitos básicos, que servem de alicerce dessa categoria de direitos; que fundamentam 

                                                            
33LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 9-10. 
34GARCIA, Maria. Mas, quais são os direitos fundamentais? Revista de Direito Constitucional e 

Internacional, São Paulo, ano 10, n. 39, abr./jun. 2002. Considerando que todos os demais direitos 
constituídos a partir dos direitos citados no art. 5º, caput, da Lei Maior são também direitos fundamentais, 
ressalta a autora: “[...] Assim, vinculados diretamente ao direito à vida: os direitos sociais constantes do art. 
6º (‘a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados’), o inc. L (‘às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação’ – trata-se de proteção ao infante); 
o inc. V (‘é livre a manifestação do pensamento’) indiretamente, alguns direitos constitucionais do art. 7º, 
XVI (‘remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal’); 
ao direito de liberdade: diretamente, art. 5º, IV (‘é livre a manifestação do pensamento); indiretamente, inc. 
XVIII (‘a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento’);  
ao direito á igualdade: art. 5º, V (‘ é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo’) e 
indiretamente, inc. XXXIV, b (‘a obtenção de certidões em repartições públicas’); 
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outros direitos materialmente ou formalmente constitucionais e porque necessariamente 

devem existir, são o que são e não podem ser de outro modo.  

Segundo a autora, os direitos fundamentais básicos seriam os referidos no caput, do 

art. 5º da Constituição Federal, quais sejam, vida, liberdade, igualdade, segurança e 

propriedade. Estes baseiam e fundamentam todos os demais, em toda a Constituição. 

Oportuno ressaltar que os Direitos Fundamentais também foram considerados 

cláusula pétrea35 na Constituição Federal de 1988, por disposição inserta no artigo 60, §4º, 

inciso IV, que estabelece que “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir [...] os direitos e garantias individuais.”. 

Ao elevar a dignidade da pessoa humana à condição de princípio fundante, de 

princípio matriz que inspira, norteia e irradia todo o ordenamento jurídico e social, atentou 

o legislador constituinte para a necessidade de preservação da integridade dos direitos e 

garantias explicitados no Título II, Capítulos I a V, da Carta Política, de sorte que os 

Direitos Fundamentais foram blindados, preservados e protegidos, em toda sua essência, de 

qualquer tentativa de restrição e/ou de eliminação, inclusive por meio de proposta de 

emenda constitucional.  

Por outro lado, a Constituição Federal estabelece diversos instrumentos, de natureza 

jurídica/processual os quais, tanto se destinam a preservar a integridade dos Direitos 

Fundamentais, isto é, funcionam como instrumentos preventivos de violações, quanto se 

prestam a restabelecer a integridade de alguns ou alguns dos Direitos Fundamentais que, 

eventualmente, tenha sido maculada por violação de qualquer natureza, notadamente as 

perpetradas em decorrência de abuso de poder.  

Quanto aos instrumentos de natureza jurídica/processual expressamente previstos 

na Constituição Federal, alguns também conhecidos como “remédios constitucionais” 

estão o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação 

popular, ação civil pública, ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, 

arguição de descumprimento de preceito fundamental. A par da expressa previsão desses 
                                                                                                                                                                                    

ao direito à segurança: diretamente, inc. XXXVI (‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada’) e indiretamente, o inc. XXVIII, a (‘a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas’); 
ao direito à propriedade: diretamente, o inc. XXVII (‘aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras’ ) e indiretamente (‘transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a 
lei determinar’), bem como o inc. XXX (‘ é garantido o direito de herança’)”. 

35HORCAIO, Ivan. Dicionário jurídico referenciado. São Paulo: Primeira Impressão, 2008. p. 184 
“Dispositivo constitucional imutável, que não pode sofrer revogação. Seu objetivo é o de impedir que 
surjam inovações temerárias em assuntos cruciais para a cidadania e para o Estado.”. 
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instrumentos, para garantir efetividade aos Direitos Fundamentais, a Constituição Federal 

também assegurou, no artigo 5º, inciso XXXV, o acesso à Justiça, por meio das vias 

ordinárias, ao dispor que “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou 

ameaça de lesão a direito.”. 

 

1.3.1 Proibição de retrocesso 

 

No que concerne aos Direitos Fundamentais, oportuno ressaltar que há efetiva 

proibição de retrocesso acerca das conquistas já alcançadas, sendo certo que tanto as 

futuras disposições normativas como as interpretações jurisprudenciais, supervenientes à 

regulamentação de um direito identificado como fundamental, devem preservar o núcleo 

essencial dos Direitos Fundamentais.  

Assim, em tese, a revogação de um determinado benefício – instituído para dar 

efetividade a um direito fundamental social, sem a correspondente indicação de outras 

formas e/ou mecanismos de compensação da supressão pretendida, seria formal e 

materialmente inconstitucional por violação direta dos objetivos fundamentais explicitados 

no artigo 3º, da Constituição Federal, bem como pela proibição expressa do §4º, do artigo 

60, da mesma Carta Política. 

A propósito, afirma George Marmelstein:36 

 

“[...] A ideia por detrás do princípio da proibição de retrocesso é fazer 
que o Estado sempre atue no sentido de melhorar progressivamente as 
condições de vida da população. Qualquer medida estatal que tenha por 
finalidade suprimir garantias essenciais já implementadas para a plena 
realização da dignidade humana deve ser vista com desconfiança e 
somente pode ser aceita se outros mecanismos mais eficazes para 
alcançar o mesmo desiderato forem adotados.”.37  

 

Ainda, com referência ao tema, ressalta o autor que o princípio de retrocesso social 

não pode ser visto nem, tampouco, considerado um obstáculo para a implementação de 

qualquer mudança no âmbito dos direitos fundamentais, sendo certo que o que se exige é 

que a revogação de leis que regulamentem os direitos fundamentais seja justificada sob o 

                                                            
36MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 275. 
37Id. Ibid., p. 276. 
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aspecto do desenvolvimento humano, tal como explicitado no artigo 3º da Constituição 

Federal.38 

 

1.4 Características: intrínsecas e extrínsecas 

 

Os Direitos Fundamentais integram uma categoria de normas constitucionais 

voltadas essencialmente à proteção da dignidade humana e possuem determinadas 

características que possibilitam tanto a identificação de um direito como direito 

fundamental (características intrínsecas) como asseguram a imutabilidade de um direito 

fundamental no ordenamento jurídico vigente (características extrínsecas). 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior denominam de 

características intrínsecas os aspectos ínsitos e indissociáveis do que é próprio dos Direitos 

Fundamentais e de características extrínsecas dos Direitos Fundamentais: 

 

“I - a rigidez constitucional, visto que suas normas, clausuladas na 
Constituição Federal, submetem-se a um processo mais gravoso de 
modificação, além de inocularem no sistema um dever de 
compatibilidade vertical de todas as normas infraconstitucionais; II - 
direitos e garantias individuais clausulados em normas pétreas, conforme 
o disposto no artigo 60 §4º, IV, da Constituição Federal, o que torna essa 
espécie de Direitos Fundamentais impermeável mesmo a eventuais 
reformas da Constituição; III - indicação de aplicabilidade imediata de 
seus preceitos, consoante o disposto no art. 5º, §1º, da Constituição 
Federal.”.  

 

Além dessas características intrínsecas, Alexandre de Moraes39 destaca outras, às 

quais atribui a seguinte denominação: 

 

“a imprescritibilidade: os direitos humanos fundamentais não se perdem 
pelo decurso de prazo; a inalienabilidade: não há possibilidade de 
transferência dos direitos fundamentais, seja a título gratuito, seja a título 
oneroso; a inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito por 
determinações infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, 
sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal; a 
efetividade: a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a 

                                                            
38ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. op. cit., p. 150-158. 
39MORAES, Alexandre de. op. cit., p. 22. 
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efetivação dos direitos e garantias previstos, com mecanismos coercitivos 
para tanto, uma vez que a Constituição Federal não se satisfaz com o 
simples reconhecimento em abstrato; a interdependência: as várias 
previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas 
intersecções para atingirem suas finalidades. Assim, por exemplo, a 
liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia do habeas 
corpus, bem como previsão de prisão somente por flagrante delito ou por 
ordem da autoridade judicial competente; a complementaridade: os 
direitos humanos fundamentais não devem ser interpretados 
isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcance dos 
objetivos previstos pelo legislador constituinte.”. 

 

Conquanto se possa observar alguma distinção na denominação usualmente adotada 

a respeito das características intrínsecas dos Direitos Fundamentais, de todo oportuno 

ressaltar que a eventual diferenciação terminológica não tem o condão de alterar a 

substância e o conteúdo materiais do próprio direito, isto é, o fato de se atribuir tal ou qual 

denominação a título de características dos Direitos Fundamentais - com a finalidade de 

identificar um direito como fundamental, não é suficiente para modificar a natureza mesma 

desses direitos. 

Nesse sentido, importa destacar que o aspecto que identifica um direito como 

fundamental é a determinação constitucional dirigida à proteção da dignidade da pessoa 

humana. A essência dos Direitos Fundamentais está, formal e materialmente, voltada à 

proteção da dignidade humana com a finalidade de resguardar: os direitos e as garantias 

individuais do ser humano (estruturalmente os direitos voltados à preservação das 

liberdades, cuja efetivação pressupõe restrições e/ou limitações da atuação do Estado em 

face do indivíduo); os direitos econômicos, sociais e culturais (direitos destinados à 

satisfação das necessidades materiais da pessoa humana, cuja efetivação pressupõe uma 

atuação do Estado destinada à redução das desigualdades sociais e regionais conforme 

disposição inserta no artigo 3º da Constituição Federal), e a sua preservação (direitos 

relativos à fraternidade e à solidariedade).  

Assim, os direitos insertos na Constituição Federal e, em relação aos quais possa 

ser identificada alguma ou algumas dessas finalidades, são essencialmente identificados 

como direitos fundamentais. 
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1.5 Gerações de direitos fundamentais 

 

Ao tratar do tema relativo às Gerações de Direitos Fundamentais, a doutrina 

contemporânea tem preferido empregar o termo dimensão ao invés de geração visando 

afastar a ideia de que a superveniência de uma nova geração de Direitos Fundamentais 

implicaria substituição das gerações anteriores ou poderia sugerir ter ocorrido supressão 

dos Direitos Fundamentais já reconhecidos.  

Entre os autores, Paulo Bonavides40 sugere o emprego do vocábulo “dimensão” 

para evitar que se pense em ordem cronológica dos direitos. Textualmente assevera o 

autor: 

 

“[...] O vocábulo dimensão substitui, com vantagem lógica e qualitativa, 
o termo geração, caso este último venha a induzir apenas sucessão 
cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações 
antecedentes, o que não é verdade. Ao contrário, os direitos da primeira 
geração, direitos individuais, os da segunda, direitos sociais, e os da 
terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e à 
fraternidade, permanecem eficazes, são infra-estruturais, formam a 
pirâmide cujo ápice é o direito à democracia.” 

 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins41 seguem o mesmo entendimento: 

 

“ [...]. Tal opção terminológica (e teórica) é bastante problemática, já que 
a ideia das gerações sugere uma substituição de cada geração pela 
posterior enquanto que no âmbito que nos interessa nunca houve abolição 
dos direitos das anteriores "gerações" como indica claramente a 
Constituição brasileira de 1988 que incluiu indiscriminadamente direitos 
de todas as "gerações". 

 

Willis Santiago Guerra Filho42 entende conveniente o uso da palavra “dimensões” 

porque na medida em que as dimensões são reconhecidas, as mais recentes tornam-se 

pressupostos para o entendimento das mais antigas.  

                                                            
40BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2004. 
41DIMITRI, Dimoulis; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2007. p. 34. 
42GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Ed., 

2002. p. 47-48. 
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A par da denominação usualmente adotada pela doutrina contemporânea, no 

presente estudo o tema será tratado com o emprego do vocábulo geração não só por 

preservação da tradição, mas também em homenagem à característica histórica dos 

Direitos Fundamentais, sendo de todo oportuno destacar que são direitos variáveis, não no 

sentido da substituição de um direito por outro, mas no sentido de que os direitos sofrem 

alterações no curso da histórica em razão da mudança das necessidades e dos interesses dos 

indivíduos. 

Ainda, sobre eventual questionamento doutrinário, merece destaque o entendimento 

de Paulo Gustavo Gonet Branco43: 

 

“[...] Essa distinção entre gerações dos direitos fundamentais é 
estabelecida apenas com o propósito de situar os diferentes momentos em 
que esses grupos de direitos surgem como reivindicações acolhidas pela 
ordem jurídica. Deve-se ter presente, entretanto, que falar em sucessão de 
gerações não significa dizer que os direitos previstos num momento 
tenham sido suplantados, por aqueles surgidos em instante seguinte. Os 
direitos e cada geração persistem válidos juntamente com os direitos da 
nova geração, ainda que o significado de cada um sofre o influxo das 
concepções jurídicas e sociais prevalentes nos novos momentos. Assim , 
um antigo direito pode ter o seu sentido adaptado às novidades 
constitucionais. Entende-se, pois, que tantos direitos a liberdade não 
guardem, hoje, o mesmo conteúdo que apresentavam antes de surgirem 
os direitos de segunda geração, com as suas reivindicações de justiça 
social, e antes que fossem acolhidos os direitos de terceira geração44, 
como o da proteção ao meio ambiente. Basta que se pense em como 
evoluiu a compreensão do direito à propriedade, desde a Revolução 
Francesa até a incorporação às preocupações constitucionais de temas 
sociais e de proteção do meio ambiente. Os novos direitos não podem ser 
desprezados quando se trata de definir aqueles direitos tradicionais.”. [...] 
“A visão dos direitos fundamentais em termos de gerações indica o 
caráter cumulativo da evolução desses direitos no tempo. Não se deve 
deixar de situar todos os direitos num contexto de unidade e 
indivisibilidade. Cada direito de cada geração interage com os das outras 
e, nesse processo, dá-se a compreensão.”. 

 

 

 

                                                            
43BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Teoria geral dos direitos fundamentais. In: MENDES, Gilmar Ferreira, 

COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 268. 

44O STF denominou de direitos de terceira geração o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
RE 134.297, Rel. Celso de Mello, DJ de 22.09.1995 e MS 22.164-0/SP, Rel. Celso de Mello, DJ de 
17.11.1995. 
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Direitos Fundamentais de Primeira Geração 

Nessa primeira geração de direitos o destaque fica reservado ao reconhecimento, 

indiscutivelmente necessário, da liberdade do indivíduo que conquistou o direito de decidir 

com autonomia sobre distintos aspectos de condução e direcionamento da própria vida. 

São as denominadas liberdades públicas reconhecidas com o propósito de coibir os abusos 

dos governos absolutistas, nos séculos XVII e XVIII.45 Por meio do reconhecimento do 

direito à liberdade, o indivíduo46 podia proteger-se das indevidas intervenções do poder 

opondo resistência aos poderes do Estado. Naquele momento da História a pretensão 

reclamada consistia em fixar uma esfera de autonomia pessoal, refratária a toda tentativa 

                                                            
45MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 39 “O Estado absoluto era um regime que sufocava a sociedade em 

todos os setores da vida (econômico, religioso, político, jurídico etc.). Imagine um ambiente em que 
ninguém podia escolher a própria religião, de modo que qualquer pessoa que tivesse uma crença diferente 
da adotada oficialmente pelo estado poderia sofrer punições, já que não havia tolerância religiosa. Basta 
dizer que o Tribunal da Santa Inquisição foi restabelecido pela Igreja Católica em 1542 justamente para 
acabar dom os “hereges”, que tinham a ousadia de questionar a fé imposta pelo soberano e pela Igreja. É 
natural que, em um ambiente assim, também não houvesse espaço para o livre desenvolvimento do 
pensamento. Aqueles que apresentavam ideias mais progressistas eram uma ameaça à estabilidade política 
e religiosa, ainda que essas ideias pudessem ser demonstradas pela razão e pela ciência. [...] No âmbito da 
repressão penal, o Estado era implacável. Os juízes condenavam sem garantir o direito de defesa ou mesmo 
o contraditório aos acusados. As penas eram cruéis, desumanas e desproporcionais à gravidade do delito 
cometido. [...] Nesse mesmo regime político, o Estado tinha que cobrar dos seus súditos uma carga 
tributária para manter a sua estrutura dispendiosa e financiar as suas frequentes guerras e expansões 
territoriais. Os privilégios concedidos à nobreza e ao clero, que não precisavam se sacrificar para sustentar 
os caprichos e prazeres do Rei, contribuíam ainda mais para estimular o sentimento de revolta popular. [...] 
Logicamente a sociedade não estava satisfeita com toda essa opressão. Afinal, ninguém consegue suportar 
tanta intromissão indevida em sua esfera privada. O ser humano anseia por liberdade. Em razão disso as 
revoltas não tardaram a aparecer. No âmbito da liberdade religiosa, a Reforma Protestante impulsionada 
pelas “95 teses” de Martinho Lutero, publicadas nas portas da igreja de Wittenberg, em 1517, resultou em 
um enfraquecimento considerável da influência política da Igreja Católica, permitindo que surgisse 
gradativamente um sentimento em favor da tolerância religiosa. Do mesmo modo, o Iluminismo, 
movimento intelectual surgido ao longo do século XVIII ( o “Século das Luzes”), que enaltecia a razão e a 
ciência como ferramentas para conhecer a verdade, possibilitou que a liberdade de manifestação do 
pensamento fosse considerada um valor essencial para o desenvolvimento das ideias e para o consequente 
progresso da humanidade. O pensador francês Voltaire, que foi um dos principais personagens do 
Iluminismo, disse uma frase que resume bem esse espírito em favor da liberdade de expressão. Disse ela: 
“Posso não concordar com nenhuma das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-
las”. [...] Como resultado disso tudo, os séculos XVII e XVIII foram palco das chamadas revoluções 
liberais ou burguesas. Essas revoluções provocaram uma mudança significativa na política mundial. A 
partir delas, o Estado absoluto cedeu lugar ao Estado democrático de direito. Os pilares éticos defendidos 
pelo liberalismo foram incorporados em diversas “declarações de direitos” proclamadas durante esse 
período, com destaque para a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 
decorrente da Revolução Francesa, e a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, decorrente da 
Revolução Americana (Independência dos EUA). [...] O recado dado pela burguesia para o governante, 
expresso nessas declarações, era bastante direto: proteja minha propriedade (direito “sagrado e inviolável”, 
de acordo com a declaração francesa), cumpra a lei que meus representantes aprovarem (princípio da 
legalidade) e não se meta em meus negócios, nem em minha vida particular, especialmente na escolha de 
minha religião. Eis a explicação para a consagração de inúmeros direitos de liberdade: liberdade de reunião, 
liberdade de expressão, liberdade comercial, liberdade profissional, liberdade religiosa, etc.”. 

46Os termos “pessoa” e “indivíduo” são usados no texto como sinônimos e se referem ao titular de direitos 
fundamentais. 
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de expansão do poder.47 Para garantir que o indivíduo tivesse a possibilidade de realizar-se 

plenamente, o Estado tinha de respeitar a autonomia da vontade individual, abster-se de 

intervir na vida das pessoas, notadamente no que concerne às decisões de ordem 

econômica, jurídica, política e religiosa. 

Os Direitos Fundamentais de 1ª Geração foram reconhecidos nas Revoluções 

americana e francesa e também foram os primeiros direitos positivados, sendo provável 

que essa tenha sido a razão de serem chamados de Direitos de Primeira Geração.  

Os Direitos Fundamentais, ditos de Primeira Geração, são direitos que impõem ao 

Estado o dever de abster-se de intervir na liberdade individual; que sujeitam o Estado ao 

cumprimento de uma obrigação de não fazer; ao dever de não intervir em aspectos 

econômicos, sociais e privados da sociedade. Compreendem, portanto, os direitos civis e 

políticos oponíveis ao Estado, à época, considerado o grande opressor das liberdades 

individuais. São considerados Direitos Fundamentais de Primeira Geração, os direitos 

compreendidos nas liberdades clássicas: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

propriedade e à segurança, entre outros. 

 

Direitos Fundamentais de Segunda Geração 

Enquanto para garantia das liberdades públicas exige-se que o Estado abstenha-se 

de intervir na liberdade individual, os direitos fundamentais de Segunda Geração, também 

denominados “direitos sociais”, exigem prestações positivas do Estado na realização da 

justiça social. São direitos que exigem uma atuação direta ou indireta do Estado destinadas 

a reduzir as desigualdades sociais. Os direitos fundamentais de Segunda Geração 

compreendem os direitos relativos à saúde, ao trabalho, à educação, ao repouso, ao 

saneamento, ao lazer, à greve, à livre associação, entre outros, que devem ser promovidos e 

garantidos pelo Estado.  

A propósito, afirma José Afonso da Silva48:  

 

“[...] Podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 
fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, 

                                                            
47BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 267. 
48SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 285. 
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que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”.  

 

Para Marmelstein49, os direitos de segunda geração: 

 

“[...] impõem diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado, 
no intuito de possibilitar aos seres humanos melhor qualidade de vida e 
um nível razoável de dignidade como pressuposto do próprio exercício da 
liberdade. Nessa acepção, os direitos fundamentais de segunda geração 
funcionam como uma alavanca ou uma catapulta capaz de proporcionar o 
desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe as condições básicas de 
gozar, de forma efetiva, a tão necessária liberdade”. 

 

Importante ressaltar que os denominados Direitos Fundamentais de segunda 

geração devem ser diferenciados dos direitos coletivos, pois enquanto aqueles estão 

relacionados e vinculados à pessoa humana e à satisfação das necessidades essenciais ao 

desenvolvimento individual do ser humano, estes têm por finalidade a ação do Estado 

destinada à proteção e a preservação da coletividade de pessoas, do próprio gênero 

humano. 

Nesse sentido, Paulo Gustavo Gonet Branco:50  

 

“[...] Os direitos de segunda geração são chamados e direitos sociais, não 
porque sejam direitos de coletividade, mas por se ligarem a 
reivindicações de justiça social - na maior parte dos casos, esses direitos 
têm por titulares indivíduos singularizados”.  

 

E, no que concerne ao direito às prestações - que impõe ao Estado o dever de agir 

no sentido de reduzir as desigualdades sociais, diz o autor51:  

 

“[...] Já os direitos a prestação, partem do suposto de que o Estado deve 
agir para libertar os indivíduos das necessidades. Figuram direitos de 
promoção. Surgem da vontade de estabelecer uma ‘igualdade efetiva e 
solidária entre todos os membros a comunidade política’. São direitos que 
se realizam por intermédio do Estado. [...] O traço característico dos 
direitos a prestação está em que se referem a uma exigência de prestação 

                                                            
49MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 48. 
50BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 268. 
51Id. Ibid., p. 292-293. 
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positiva, e não de uma omissão. Na relação jurídica, ao direito 
prestacional corresponde uma obrigação de fazer ou de dar. [...] Os 
chamados direitos a prestações materiais recebem o rótulo de direitos a 
prestação em sentido estrito. Resultam da concepção social do Estado. 
São tidos como os direitos sociais por excelência. Estão concebidos com 
o propósito de atenuar desigualdades de fato na sociedade, visando 
ensejar que a libertação das necessidades aproveite o gozo da liberdade 
efetiva por um maior número de indivíduos. O seu objetivo consiste 
numa utilidade concreta (bem ou serviço). Podem ser extraídos exemplos 
de direitos a prestação material dos direitos sociais enumerados no art. 6º 
da Constituição – o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
segurança, à previdência social, à proteção a maternidade, à infância e o 
direito dos desamparados à assistência.”.  

 

Com relação aos Direitos Fundamentais de segunda geração importa destacar que 

são direitos que devem ser efetivados por meio de uma atuação positiva do Poder Público 

consistente numa obrigação de fazer ou de dar que possibilite aos seres humanos melhor 

qualidade de vida e um nível razoável de dignidade como pressuposto do próprio exercício 

da liberdade. 

 

Direitos Fundamentais de Terceira Geração 

Os Direitos Fundamentais de Terceira Geração são direitos considerados 

essencialmente coletivos e têm por finalidade a ação do Estado destinada à proteção e a 

preservação de uma coletividade de pessoas. Fundamentam-se na solidariedade (fraternité) 

e se destinam à preservação da humanidade, por isso seus titulares são todos os seres 

pertencentes ao gênero humano. Os direitos fundamentais de terceira geração são direitos 

construídos a partir de preocupações com a degradação ambiental, com a violência e 

destruição de patrimônios culturais, dentre outras motivações. 

Paulo Bonavides52, com suporte em Vasak e outros, assevera que a teoria já 

identificou cinco direitos da fraternidade: “o direito ao desenvolvimento, o direito à 

paz, o direito ao meio ambiente, o direito direitos construídos a partir de preocupações 

com a degradação ambiental, com a violência e destruição de patrimônios culturais, 

dentre outras.”. 

                                                            
52BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 588. 
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Os Direitos Fundamentais de Terceira Geração são direitos que ultrapassam o 

indivíduo, protegendo grupos de pessoas determinadas ou determináveis (direitos 

coletivos) e indetermináveis (direitos difusos).  

Considerando-se que os direitos fundamentais são direitos em contínua evolução, 

porque atrelados aos valores, interesses e aspirações da pessoa humana que também se 

modificam no curso do desenvolvimento da história da humanidade, Paulo Bonavides53 

sustenta a existência de direitos fundamentais de quarta geração: 

 

“[...] Há, contudo, outra globalização política, que ora se desenvolve, 
sobre a qual não tem jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na teoria 
dos direitos fundamentais. A única verdadeiramente que interessa aos 
povos da periferia. Globalizar direitos fundamentais equivale a 
universaliza-los no campo institucional. Só assim aufere humanização e 
legitimidade um conceito que, doutro modo, qual vem acontecendo de 
último, poderá aparelhar unicamente a servidão do porvir. A globalização 
política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da quarta 
geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização 
do Estado social. São direitos de quarta geração o direito à democracia, o 
direito à informação e o direito ao pluralismo. Dele dependem a 
concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas 
as relações de convivência. [...] Daqui se pode, assim, partir para a 
asserção de que os direitos da segunda, terceira e da quarta gerações não 
se interpretam, concretizam-se. É na esteira dessa concretização que 
reside o futuro da globalização política, o seu princípio de legitimidade, a 
força incorporadora de seus valores de libertação. [...] Já, na democracia 
globalizada, o Homem configura a presença moral da cidadania. Ele é a 
constante axiológica, o centro da gravidade, a corrente de convergência 
de todos os interesses do sistema. Nessa democracia, a fiscalização de 
constitucionalidade daqueles direitos enunciados – direitos, conforme 
vimos, de quatro dimensões distintas – será obra do cidadão legitimado, 
perante uma instância constitucional suprema, à propositura da ação de 
controle, sempre em moldes compatíveis com a índole e o exercício da 
democracia direta. Enfim, os direitos de quarta geração compendiam o 
futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão 
somente com eles será legítima e possível a globalização política”.  

 

George Marmelstein54 sustentando a possibilidade de superveniência de novas 

gerações de direitos fundamentais afirma:  

 

                                                            
53BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 589-590. 
54MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 50-51. 



37 
 

 

“[...] A evolução dos direitos fundamentais, logicamente, não parou nos 
direitos de terceira geração. A luta pela dignidade humana é constante na 
história da humanidade, e as normas jurídicas devem constantemente se 
adaptar às aspirações sociais e culturais que vão surgindo.  

É natural, portanto, que outros valores sejam acrescentados às 
declarações de direitos, bem como que os velhos direitos sejam 
constantemente atualizados para refletirem a mentalidade e as 
necessidades do presente. 

As novas tecnologias, o mapeamento do genoma humano, a crise 
ambiental decorrente do aquecimento do planeta, o terrorismo e as 
consequentes medidas de segurança antiterroristas, entre outros riscos e 
ameaças da atualidade, fazem que novas reivindicações se incorporem na 
agenda política da comunidade. 

Assim, por exemplo, a tecnologia da informação gera problemas como a 
discussão sobre a possibilidade de interrogatórios por videoconferência, o 
questionamento sobre a legitimidade do monitoramento dos e-mails dos 
empregados pelas empresas empregadoras, a proteção aos dados pessoais 
diante de softwares de coleta de informações cada vez mais sofisticados, 
a remodelagem dos direitos de propriedade intelectual (direitos autorais) 
diante do compartilhamento de informações cada vez mais intenso e a 
necessidade de estimular o livre intercâmbio de ideias e a criação 
colaborativa, a luta pelo reconhecimento de um direito fundamental à 
Internet, obrigando o Estado a desenvolver políticas públicas capazes de 
permitir a inclusão digital de setores economicamente desfavorecidos, e 
assim por diante. [...] Daí se falar em novas gerações, além daquelas três 
imaginadas por Karel Vasak. Já se fala em direitos de quarta, quinta, 
sexta e até sétima gerações, que vão surgindo com a globalização, com os 
avanços tecnológicos (cibernética) e com as descobertas da genética 
(bioética).” 

 

Diante da rápida evolução das ciências e das tecnologias é provável, como sustenta 

a doutrina, que apareçam futuras reivindicações sociais que impliquem o surgimento de 

novas gerações de direitos fundamentais destinados à proteção e preservação da dignidade 

da pessoa humana. 

 

1.6 Direitos fundamentais sociais 

 

Importa inicialmente destacar que os direitos fundamentais sociais, também 

denominados direitos de segunda geração, são fruto do desenvolvimento econômico, 

industrial e até mesmo da nova classe social (proletariado). São direitos vinculados à 

prestações positivas que devem ser realizadas pelo Estado (obrigação de fazer ou de dar) 

com a finalidade de conferir uma vida digna. São, por assim dizer, direitos indispensáveis à 
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satisfação das necessidades essenciais dos indivíduos, consideradas imprescindíveis para o 

pleno desenvolvimento da pessoa humana.  

O contexto histórico, social e político a partir do qual os direitos fundamentais 

sociais são inicialmente reconhecidos determina a passagem do Estado de Direito – 

também denominado de Estado Liberal, para o Estado Social.  

Dalmo de Abreu Dallari55 anota que a raiz individualista do Estado liberal está 

centrada no fato de o poder público, já no século XVIII, ser visto como inimigo da 

liberdade individual de forma que “qualquer restrição ao individual em favor do coletivo 

era tida como ilegítima”.56  

O autor destaca que, após a burguesia conquistar o poder político – o qual foi 

acrescido ao poder econômico já dominante – o Estado liberal foi organizado como 

“Estado mínimo ou Estado-policia, com funções restritas quase que à mera vigilância da 

ordem social e à proteção contra ameaças externas”.  

Institucionalizado após o advento da Revolução Francesa, em 1789, o Estado de 

Direito ou Estado de Direito Liberal foi o primeiro regime político-jurídico que tornou 

efetivas as relações sociais e econômicas materializadas entre as diferentes classes sociais 

– a burguesia (os capitalistas, detentores do poder econômico), a própria realeza 

(monarcas) e a nobreza (senhores feudais em decadência). 

O lema que norteou a Revolução Francesa foi a tríade: “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade” . Este lema, conforme o autor, expressava os mais profundos interesses da 

classe burguesa: Liberdade (exigência de um Estado mínimo e não intervencionista na 

economia); Igualdade (sob o aspecto formal, isto é, submissão de todos perante a lei 

visando eliminar a discriminação da burguesia frente aos privilégios da realeza e da 

nobreza) e Fraternidade. 

O liberalismo clássico, desenvolvido com suporte no liberalismo econômico, é uma 

corrente de pensamento político que defende a plenitude da liberdade individual, da livre 

iniciativa e livre concorrência, mediante o exercício de direitos e da proteção da lei. A 

crença no liberalismo econômico pelo qual a economia seria um organismo que se regula 

sozinho, por meio da “mão invisível”, isto é, por meio da lei de oferta e procura (quanto 

maior a oferta, menor o preço e maior a satisfação da sociedade; quanto maior o preço, 

                                                            
55DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 278. 
56Id. Ibid., p. 280. 
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menor será a demanda; porém, a existência de demanda despertaria o interesse do 

capitalista que decide, então, investir, gerando empregos e novas riquezas) - justifica a 

defesa de não intervenção do Estado na economia, ou quando muito, a existência de um 

Estado mínimo, uma vez que as possibilidades e condições que um país tem de ampliar 

suas riquezas estão diretamente relacionadas à maximização da liberdade atribuída às 

atividades econômicas.  

Com o Estado Liberal surgem os Direitos Fundamentais de Primeira Geração, 

anteriormente referidos, os direitos relativos às liberdades públicas, por força dos quais o 

Estado devia se abster de interferir na vida social e econômica dos indivíduos. São os 

direitos subjetivos materiais, compreendidos na amplitude das liberdades clássicas: direito 

à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança. Assim, os indivíduos - que deixaram de ser 

súditos e ascenderam à categoria de cidadãos - passaram a ser detentores de direitos 

considerados fundamentais que podiam ser invocados tanto nas relações privadas quanto 

opostos em face do próprio Estado, inclusive.  

Como forma de evitar a ocorrência de privilégios de determinada classe em 

detrimento de outra, a burguesia passou a defender a igualdade formal - igualdade de todos 

perante a lei tendo surgido, ainda naquele contexto fático/jurídico, o conceito de Estado de 

Direito e também a Constituição, por meio da qual foram instituídas limitações aos poderes 

do governante e partilhado o poder político. 

De outro lado e, a par de indicar os benefícios que o Estado de Direito Liberal57 

trouxe, Dallari58 destaca os aspectos negativos advindos da mínima interferência do Estado 

liberal na vida social: 

 

“[...] o Estado liberal criou condições para sua própria superação. Em 
primeiro lugar, a valorização do indivíduo chegou ao ultra-
individualismo, que ignorou a natureza associativa do homem e deu 
margem a um comportamento egoísta, altamente vantajoso para os mais 
hábeis, mais audaciosos ou menos escrupulosos. Ao lado disso, a 
concepção individualista da liberdade, impedindo o Estado de proteger 
os menos afortunados foi a causa de uma crescente injustiça social, pois, 
concedendo-se a todos os direito de ser livre, não se assegurava a 
ninguém o poder de ser livre. Na verdade, sob pretexto de valorização do 

                                                            
57DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 280. “[...] um progresso econômico acentuado, criando condições 

para a revolução industrial; o indivíduo foi valorizado, despertando-se a consciência para a importância da 
liberdade humana; desenvolveram-se as técnicas de poder, surgindo e impondo-se a ideia do poder legal 
em lugar do poder pessoal”.  

58Id. Ibid., p. 280-281 (destaque nosso e do autor). 
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indivíduo e proteção da liberdade, o que se assegurou foi uma situação 
de privilégio para os que eram economicamente mais fortes. E como 
acontece sempre que os valores econômicos são colocados acima de 
todos os demais, homens medíocres, sem nenhuma formação humanística 
e apenas preocupados com o rápido aumento de suas riquezas, passam a 
ter o domínio da Sociedade. [...] Um outra consequência grave que dele 
derivou foi a formação do proletariado. Ocorrendo a formação de 
grandes aglomerados urbanos, como decorrência direta da revolução 
industrial, havia excesso de mão-de-obra, o que estimulava a 
manutenção de péssimas condições de trabalho, com ínfima 
remuneração. Entretanto, a burguesia que despontara para a vida política 
como força revolucionária, transformara-se em conservadora e não 
admitia que o Estado interferisse para alterar a situação estabelecida e 
corrigir as injustiças sociais. Foi isso que estimulou, já no século XIX, os 
movimentos socialistas e, nas primeiras décadas do século XX, um surto 
intervencionista que já não poderia ser contido.”. 

 

Foi nesse contexto de injustiças sociais que eclodiu a Revolução Russa de 1917, na 

qual os operários se organizaram com a finalidade de resistir à contínua exploração da 

mão-de-obra permitida e protegida pelo Estado de Direito Liberal. Refere o autor59 que, 

“na Rússia, criaram-se as condições para a formação do primeiro Estado socialista, e nos 

demais Estados a estabilidade social começou a ser buscada através de medidas 

socializantes.” 

A grande adesão dos operários aos ideais do Marxismo60 assustou a burguesia que 

passou a defender intervenção do Estado nas esferas econômicas e sociais como solução 

para resolver a diversidade de problemas sociais das classes menos favorecidas. Dallari61 

destaca que “Logo depois da guerra, aprova-se na Alemanha a Constituição de Weimar, 

dando grande ênfase à questão operária, o que seria imitado por outras Constituições”. 

A efetivação da pretensão da burguesia, entretanto implicou a substituição da 

igualdade formal, que impõe a igualdade de todos perante a lei, pela igualdade material 

que exige que os desiguais sejam tratados desigualmente na medida de suas desigualdades. 

Assim, o Estado fica autorizado a intervir nas esferas econômica e social, com o 

compromisso de oferecer condições e oportunidades que permitam o desenvolvimento das 

classes sociais menos favorecidas. 
                                                            
59DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 281. 
60BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. 

Brasília-DF: Ed. da UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. v. 2, p. 738. “Entende-se por 
Marxismo o conjunto de ideias, dos conceitos, das teses, das teorias, das propostas de metodologia 
científica e de estratégia política e, em geral, a concepção do mundo, da vida social e política, consideradas 
como um corpo homogêneo de proposições até constituir uma verdadeira e autêntica ‘doutrina’, que se 
podem deduzir das obras de Karl Marx e Friedrich Engels.”  

61DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 281-282. 



41 
 

 

Como fator resultante da transformação do Estado de Direito Liberal e do próprio 

liberalismo econômico62, nasce o Estado Social - precursor do futuro Estado do Bem-Estar 

(Welfare state)6364 e surge como um marco oficial, por assim dizer, da intervenção do 

Estado na vida econômica, política e social dos cidadãos. 

Conforme esclarece Glória Regonini65, os sinais mais evidentes e significativos da 

presença do Estado do bem-estar social (Welfare state) são encontrados inicialmente na 

Inglaterra, com a proteção dos direitos dos cidadãos em face de condições adversas 

“situações de dependência de longa duração (velhice, invalidez...) ou de curta (doença, 

desemprego, maternidade...)” e, com o término da Segunda Guerra Mundial, todos os 

Estados industrializados adotaram medidas para ampliação da rede de serviços sociais, 

instituíram carga fiscal progressiva e passaram a intervir na manutenção do emprego ou da 

renda dos desempregados. 
                                                            
62André Kaspi “O liberalismo econômico - doutrina que rejeita a intervenção do Estado nas questões 

econômicas ou que tolera apenas a interferência singela, também conhecida por Estado mínimo, foi uma 
teoria que se mostrou exitosa até o advento da crise econômica mundial de 1929. Denominada de Grande 
Depressão, foi o período da pior e mais longa recessão econômica do século XX, com altas taxas de 
desemprego, quedas bruscas do produto interno bruto, da produção industrial, em quase todos os medidores 
da atividade econômica de diversos países. Com maior ou menor intensidade, os efeitos da Grande 
Depressão foram sentidos em todos os países. Nos Estados Unidos um grande número de norte-americanos 
efetivamente ficou reduzido ao mais absoluto estado de pobreza, sem alimentos, vestimentas, abrigos e sem 
poder contar com quaisquer recursos produtivos (fábricas, máquinas, serviços) porque tudo estava 
paralisado; não havia produção alguma. O dramático contexto sócio-econômico levou o presidente dos 
Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt a promover - entre os anos de 1933 e 1937 uma 
série de programas destinados à recuperação e reforma da economia norte-americana que ficou conhecido 
como New Deal. Dentre as medidas adotadas, os programas incluíram ajuda social aos necessitados, 
criação de empregos por meio de parcerias com o governo, empresas e consumidores.” (Março de 2004). 
KASPI, André. New Deal - A grande virada americana [Reportagem]. História Viva. Mar. 20034. 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/new_deal_-
_a_grande_virada_americana.html>. Acesso em: 10 jul. 2013. 

63REGONINI, Glória. Estado do bem-estar. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Brasília-DF: Ed. da UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 
2000. v. 1, p. 416. “[...] O Estado do bem-estar (Welfare state), ou Estado assistencial, pode ser definido, à 
primeira análise, como Estado que garante ‘tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, 
educação, assegurados a todos o cidadão, não como caridade, mas como direito político’ (H. L Wilensky, 
1975)’. Como exemplo que se aproxima mais dessa definição, é costume apresentar a política posta em 
prática na Grã-Bretanha a partir da Segunda Guerra Mundial, quando, a seguir ao debate aberto pela 
apresentação do primeiro relatório ‘Beveridge’ (1942), foram aprovadas providências no campo da saúde e 
da instrução, para garantir serviços idênticos a todos os cidadãos, independentemente da sua renda.” 

64Id. Ibid., p. 417. “[...] Os anos 20 e 30 assinalam um grande passo para a constituição do Welfare state. A 
Primeira Guerra Mundial, como mais tarde a Segunda, permite experimentar a maciça intervenção do 
Estado, tanto na produção (indústria bélica), como na distribuição (gêneros alimentícios e sanitários). A 
crise de 29, com as tensões sociais criadas pela inflação e pelo desemprego, provoca em todo o mundo 
ocidental um forte aumento das despesas públicas para a sustentação do emprego e das condições de vida 
dos trabalhadores. Mas as condições institucionais em que atuam tais políticas são radicalmente diversas: 
enquanto nos países nazifascistas a proteção do trabalho é exercida por um regime totalitário, com 
estruturas de tipo corporativo, nos Estados Unidos do New Deal, a realização das políticas assistenciais se 
dá dentro das instituições políticas liberal-democráticas, mediante fortalecimento de sindicato industrial, a 
orientação da despesa pública à manutenção do emprego e à criação de estruturas administrativas 
especializadas na gestão dos serviços sociais e do auxílio econômico aos necessitados. 

65Id. Ibid., p. 417. 
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Sobre o Estado Social afirma Paulo Bonavides66: 

 

“Do século XVIII ao século XX, o mundo atravessou duas grandes 
revoluções – a da liberdade e a da igualdade – seguidas de mais duas, que 
se desenrolam debaixo de nossas vistas e que estalaram durante as 
últimas décadas. Uma é a revolução da fraternidade, tendo por objeto o 
Homem concreto, a ambiência planetária, o sistema ecológico, a pátria-
universo. A outra é a revolução do Estado social em sua fase mais recente 
de concretização constitucional, tanto da liberdade como da igualdade. 
[...] Cada revolução daquelas intentou ou intenta tornar efetiva uma forma 
de Estado. Primeiro, o Estado liberal; a seguir, o Estado socialista; depois 
o Estado social das Constituições programáticas, assim batizadas ou 
caracterizadas pelo teor abstrato e bem-intencionado de suas declarações 
de direitos; e, de último, o Estado social dos direitos fundamentais, este, 
sim, por inteiro capacitado da juridicidade e da concreção dos preceitos e 
regras que garantem estes direitos. [...] É Estado social onde o Estado 
avulta menos e a Sociedade mais; onde a liberdade e a igualdade já não se 
contradizem com a veemência do passado; onde as diligências do poder e 
do cidadão convergem, por inteiro, para trasladar ao campo da 
concretização de direitos, princípios e valores que fazem o Homem se 
acercar da possibilidade de ser efetivamente livre, igualitário e fraterno. 
A esse Estado pertence também a revolução constitucional do segundo 
Estado de Direito, onde os direitos fundamentais conservam sempre o seu 
primado. Sua observância faz a legitimidade de todo o ordenamento 
jurídico. Estado liberal, Estado socialista, Estado social com primazia dos 
meios intervencionistas do Estado e, finalmente, Estado social com 
hegemonia da Sociedade e máxima abstenção possível do Estado – eis o 
largo painel ou trajetória de institucionalização do poder em sucessivos 
quadros e modelos de vivência histórica comprovada ou em curso, 
segundo escala indubitavelmente qualitativa no que toca ao exercício real 
da liberdade. A Revolução do século XVIII, com as divisas da liberdade, 
igualdade e fraternidade, foi desencadeada para implantar um 
constitucionalismo concretizador de direitos fundamentais.”. 

 

Sobre os direitos sociais, afirma Norberto Bobbio:67 

 

“[...] Em oposição aos direitos individuais, por ‘direitos sociais’ entende-
se o conjunto das pretensões ou exigências das quais derivam 
expectativas legítimas que os cidadãos têm, não como indivíduos 
isolados, uns independentes dos outros, mas como indivíduos sociais que 
vivem, e não podem deixar de viver, em sociedade com outros 
indivíduos. O fundamento da forma de governo democrática em oposição 
às várias formas de governo autocráticas, que dominaram grande parte da 
história do mundo, é o reconhecimento da ‘pessoa’. Ora, o homem é ao 
mesmo tempo ‘pessoa moral’, em si mesmo considerado, e ‘pessoa 
social’ (recordemos o celebérrimo ‘animal político’ de Aristóteles), já 

                                                            
66BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013. p. 29-34. 
67BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. op. cit., p. 501. 
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que vive, desde o nascimento até à morte, em vários círculos, que vão da 
família à nação, da nação à sociedade universal, através dos quais a sua 
personalidade se desenvolve, se enriquece e assume aspectos diversos, de 
acordo com os diferentes círculos nos quais vive. À pessoa moral 
referem-se especificamente os direitos de liberdade, à pessoa social, os 
direitos sociais. [...] Pode-se dizer sinteticamente que a democracia tem 
por fundamento o reconhecimento dos direitos sociais ou de justiça. 
Devido a essa dupla características do reconhecimento, e correlata garantia e 
proteção, de direitos individuais e direitos sociais, as democracias 
contemporâneas, renascidas depois da catástrofe da Segunda Guerra 
Mundial, foram denominadas ao mesmo tempo de liberais e sociais.”. 

 

Os direitos fundamentais sociais, portanto, são direitos que exigem que o Estado 

atue na ordem social por meio de prestações positivas que devem ser efetivadas com 

observância dos critérios da justiça distributiva e sempre com o propósito de reduzir as 

desigualdades sociais.  

Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe68 enfatizam: 

 

“[...] A transição entre o Estado liberal e o Estado social promove 
alteração substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. Nesse 
quadro, o Estado existe para atender ao bem comum e, 
consequentemente, satisfazer direitos fundamentais e, em última análise, 
garantir a igualdade material entre os componentes do corpo social. Surge 
a segunda geração de direitos fundamentais - a dos direitos econômicos - 
sociais -, complementar à dos direitos de liberdade. Agora, ao dever de 
abstenção do Estado substitui-se seu dever a um dare, facere, praestare, por 
intermédio de uma atuação positiva, que realmente permita a fruição dos 
direitos de liberdade da primeira geração, assim como dos novos direitos.”. 

 

De outro lado, se é certo que não se cogita da possibilidade de que o Estado se 

abstenha de intervir na sociedade por meio de políticas assistencialistas, é certo também 

que a intervenção do Estado na ordem social se realiza em condições de permanente tensão 

entre as limitações orçamentárias e o dever de tornar efetivo o mandamento constitucional. 

E nesse sentido, revela-se interminável o embate havido entre o dever do Estado de 

tornar efetiva a determinação constitucional atinente aos direitos fundamentais sociais e as 

restrições orçamentárias enfrentadas no manuseio e destinação dos recursos públicos - 

sempre insuficientes para atender às necessidades dos indivíduos, que são crescentes tanto 

em volume quanto em diversidade.  

                                                            
68GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. (Coords.). O controle jurisdicional de políticas 

públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 126-127. 
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Daí o Estado encontrar-se em situação de permanente e contínua crise fiscal, no que 

concerne à efetivação dos direitos sociais. E esta crise fiscal, como se sabe, não é nova, 

nem, tampouco, suas razões são desconhecidas.69  

Em crítica à crise do Welfare State, alguns autores admitem que o Estado 

assistencial, acarreta a estatização da sociedade:70 

 

“[...] Trabalho, rendimentos, chances de vida não são mais determinados 
pelo mercado, mas por mecanismos políticos que objetivam a prevenção 
dos conflitos, a estabilização do sistema, o fortalecimento da legitimação 
do Estado. A vontade política não se forma já pelo livre jogo das 
agregações na sociedade civil, mas se solidifica através de mecanismos 
institucionais que operam como filtro na seleção das solicitações 
funcionais ao sistema. Partidos, sindicatos e Parlamento atuam como 
organismos dispensadores de serviços, trocando-os pelo apoio 
politicamente disponível. [...] Por outro lado, a crise do Welfare state 
pode ser entendida também como um processo de ‘socialização do 
Estado’ [...]. Para os autores que põem particularmente em evidência este 
aspecto, o Estado assistencial difundiu uma ideologia igualitária que 
tende a deslegitimar a autoridade política; a disposição do Estado a 
intervir nas relações sociais provoca um enorme aumento nas solicitações 
dirigidas às instituições políticas, determinando a sua paralisia pela 
sobrecarga da procura; a competição entre as organizações políticas leva 
à impossibilidade de selecionar e aglutinar os interesses, causando a total 
permeabilidade das instituições às demandas mais fragmentadas. O peso 
assumido pela administração na mediação dos conflitos provoca a 
burocratização da vida política que, por sua vez, leva à ‘dissolução do 
consenso’. Baseando-nos nesta análise, torna-se claro que as 
possibilidades de saída da crise ficam entregues à capacidade de 
resistência das instituições, à sua autonomia em face das pressões dos 
grupos sociais numa perpétua atitude reivindicativa.” 

 

Conquanto na Constituição de 193471 alguns direitos sociais já estivessem 

assegurados, notadamente o direito social ao trabalho por meio da proteção social ao trabalhador 72 

                                                            
69REGONINI, Glória. op. cit., p 419. “[...] A crise fiscal do Estado é tida como um indício da 

incompatibilidade natural entre as duas funções do Estado assistencial: o fortalecimento do consenso social, 
da lealdade para com o sistema das grandes organizações de massa, e o apoio à acumulação capitalista com 
o emprego anticonjuntural da despesa pública. A particular relação que o Welfare state estabeleceu entre 
Estado e sociedade não é mais entendida em termos de equilíbrio, mas como elemento de uma crise que 
levará à natural eliminação de um dos dois pólos.” 

70Id. Ibid., p. 419. 
71Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Título IV, Da Ordem 

Econômica e Social, Título V, Capítulo I, Da Família; Capítulo II, Da Educação e Da Cultura. 
72Artigo 121, da Constituição de 1934: “A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições 

do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses 
econômicos do País. § 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que 
colimem melhorar as condições do trabalhador: a) proibição de diferença de salário para um mesmo 
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e também pela criação da Justiça do Trabalho73, com a Constituição Federal de 1988 que o 

rol dos direitos sociais foi ampliado para incluir também o direito fundamental social à 

educação, a saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 

previdência social, à proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

desamparados, consoante expressa disposição inserta no artigo 6º. Ainda, o artigo 7º 

dispõe sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e o artigo 8º assegura o direito 

de associação profissional ou sindical. 

Ainda como referência histórica, importa destacar que a inclusão de direitos sociais 

na Constituição de 1934, em especial, dos direitos trabalhistas, acompanhou a forte 

tendência mundial dos ideais e propostas de criação de um Estado Social estampadas em 

documentos históricos como a Constituição Mexicana, de 1917, a Constituição de Weimar, 

de 1919; a Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918, a 

Carta do Trabalho, editada pelo Estado italiano em 1927 - todos os documentos 

relacionados às recentes conquistas da classe trabalhadora que, sob todos os aspectos, 

evidenciam inequívoca resistência às barreiras do capitalismo.  

                                                                                                                                                                                    
trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; b) salário mínimo, capaz de satisfazer, 
conforme as condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador; c) trabalho diário não 
excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) proibição de 
trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores 
de 18 anos e a mulheres; e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos; f) férias anuais 
remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa; h) assistência médica e sanitária ao 
trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do 
emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do 
empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de 
morte; i) regulamentação do exercício de todas as profissões; j) reconhecimento das convenções coletivas, 
de trabalho. § 2º - Para o efeito deste artigo, não há distinção entre o trabalho manual e o trabalho 
intelectual ou técnico, nem entre os profissionais respectivos. § 3º - Os serviços de amparo à maternidade e 
à infância, os referentes ao lar e ao trabalho feminino, assim como a fiscalização e a orientação respectivas, 
serão incumbidos de preferência a mulheres habilitadas. § 4º - O trabalho agrícola será objeto de 
regulamentação especial, em que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar 
o homem no campo, cuidar da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na 
colonização e aproveitamento das terras públicas. § 5º - A União promoverá, em cooperação com os 
Estados, a organização de colônias agrícolas, para onde serão encaminhados os habitantes de zonas 
empobrecidas, que o desejarem, e os sem trabalho. § 6º - A entrada de imigrantes no território nacional 
sofrerá as restrições necessárias à garantia da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante, não 
podendo, porém, a corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o 
número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos. § 7º - É vedada 
a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território da União, devendo a lei regular a seleção, 
localização e assimilação do alienígena. § 8º - Nos acidentes do trabalho em obras públicas da União, dos 
Estados e dos Municípios, a indenização será feita pela folha de pagamento, dentro de quinze dias depois 
da sentença, da qual não se admitirá recurso ex – ofício.” . 

73Artigo 122, da Constituição de 1934: “Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela 
legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV, do 
Título I.”. 
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Assim, por terem sido elevados à condição de direitos fundamentais, os direitos 

sociais são direitos inalienáveis e irrenunciáveis do indivíduo e sua efetivação se 

transforma num dever para o Estado que não pode se esquivar de cumprir o mandamento 

constitucional porque todos devem obediência à Constituição.  

Nesse sentido, o clássico entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello74: 

 

“A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas uma expressão 
de anseios, de aspirações, de propósitos. É a transformação do ideário, é a 
conversão de anseios e aspirações em regras impositivas. Em comandos. 
Em preceitos obrigatórios para todos: órgãos e cidadãos. [...] 7. Uma vez 
que a nota típica é a imposição de condutas, compreende-se que o 
regramento constitucional é, acima de tudo, um conjunto de dispositivos 
que estabelecem comportamentos obrigatórios para o Estado e para os 
indivíduos. Assim, quando dispõe sobre a realização da Justiça Social – 
mesmo nas regras chamadas programáticas – está, na verdade, 
imperativamente, constituindo o Estado Brasileiro no indeclinável dever 
jurídico de realiza-la. [...] À Constituição todos devem obediência: o 
Legislativo, o Judiciário e o Executivo, por todos os seus órgãos e 
agentes, sejam de que escalão forem, bem como todos os membros da 
sociedade. Ninguém, no território nacional, escapa ao seu império. 
Segue-se que sujeito algum, ocupe a posição que ocupar, pode praticar 
ato – geral ou individual, abstrato ou concreto – em descompasso com a 
Constituição sem que tal ato seja nulo, e da mais grave nulidade, por 
implicar ofensa ao regramento de escalão máximo. [...] Uma norma 
jurídica é desobedecida quer quando se faz o que ela proíbe quer quando 
não se faz o que ela determina. Com efeito, sendo a Constituição um 
plexo de normas jurídicas - e normas de nível supremo - é, inevitável 
concluir-se que há violação à Constituição tanto quando se faz o que ela 
inadmite como quando se omite fazer o que ela impõe. E, se omissão 
houver, ficará configurada uma inconstitucionalidade.”. 

 

Na Constituição Federal de 1988, o exercício dos direitos fundamentais sociais 

encontra-se assegurado já no Preâmbulo75 e segue expressamente indicado em vários 

dispositivos, a fim de que não paire qualquer dúvida sobre a necessidade de efetivação para 

que todos tenham uma vida melhor, mais justa e menos desigual.  

A efetivação dos direitos fundamentais sociais representa, inegavelmente, o 

cumprimento do primado da dignidade da pessoa humana, que é princípio fundante do 

                                                            
74BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Eficácia das normas constitucionais e direito sociais. 1. ed. 3. 

tir. São Paulo: Malheiros Ed., 2010. 
75O Preâmbulo da Constituição Federal de 1988 estabelece: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 

em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos 
[...].”. 
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Estado Democrático de Direito, conforme estabelece o mandamento inserto no artigo 1º da 

Constituição Federal. 

Ao mesmo tempo em que a realização dos direitos fundamentais sociais serve ao 

propósito maior de reduzir as desigualdades sociais, a sua efetivação confere aos 

indivíduos menos favorecidos, alternativas, possibilidades e melhores condições de 

alcançar um desenvolvimento pleno de suas potencialidades enquanto pessoa humana e 

cidadão. 

Celso Lafer76, a propósito, afirma: 

 

“A experiência histórica dos displaced people levou Hannah Arendt a 
concluir que a ‘cidadania é o direito a ter direitos’, pois a igualdade em 
dignidade e direito dos seres humanos não é um dado. É um construído 
da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público 
comum. Em resumo, é este acesso ao espaço público – ‘o direito de 
pertencer a uma comunidade política – que permite a construção de um 
mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos. 
[...]. ” 

 

Entre os direitos fundamentais sociais previstos no artigo 6º, da Constituição 

Federal, o direito fundamental social à saúde será destacado dos demais e analisado de 

forma isolada no Capítulo II, a fim de que o presente estudo seja direcionado ao 

núcleo desta tese - a responsabilidade da indústria farmacêutica de fornecer 

gratuitamente medicamentos de alto custo e doenças raras em favor do Sistema Único de 

Saúde - SUS -  para tratamento de pessoas carentes - como realização do princípio da 

função social da propriedade, inserto no inciso III, do artigo 170 da Constituição 

Federal. 

  

                                                            
76LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo. Paz e Terra. 

2003. p. 114. 
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CAPÍTULO II SAÚDE, DIREITO FUNDAMENTAL, DEVER DO 

ESTADO 

 

 

O Direito à saúde77 é um direito social que se encontra indissociavelmente atrelado 

ao direito à vida e é deste decorrente. Bem por isso a Constituição não só protege a vida 

natural e biológica, mas um conjunto de variáveis necessárias à vida saudável, em 

equilíbrio, que são indispensáveis para assegurar ao indivíduo o pleno desenvolvimento de 

suas potencialidades.  

O artigo 196 da Constituição Federal, determina: 

 

“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 igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.”. 

 

O núcleo essencial do direito à saúde pode ser identificado em diversos dispositivos 

constitucionais. Em seu artigo 3º, incisos I e IV, a Constituição Federal estabelece que, 

entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estão o de “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária” (inciso I) e “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (inciso IV).  

Construir uma sociedade justa - assentada nos fundamentos da liberdade e da 

solidariedade, exige que a sociedade e o Estado78 firmem compromisso com a realização 

                                                            
77AMARAL, Gustavo. Saúde direito de todos, saúde direito de cada um: reflexões para a transição da práxis 

judiciária. In: NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Augusto Dias da (Coords.). O CNJ e os 
desafios da efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 81. “Em vários momentos 
fazemos referência ao ‘chamado direito à saúde’. A nosso ver a terminologia é equivocada. Nomear o 
direito como ‘saúde’ faz lembrar a crítica jocosa de Roberto Campos, que disse certa vez que ‘direito à 
saúde’ deveria ser invocado em face do Criador. Não parece acertado ter direito a um resultado, ‘saúde’, ou 
a um estado, o de ‘saudável’, cuja permanência ao longo do tempo é a negação de um dos elementos da 
existência humana, a finitude. Parece-nos mais acertado falar de ‘direitos a cuidados de saúde’, já que se 
trata de um conjunto de medidas que busca garantir condições de saúde, não limitada a procedimentos 
médicos ou tratamentos farmacêuticos. Contudo, a expressão ‘direito à saúde’ é de largo uso.”. 

78Embora o poder do Estado seja um só, deve ser exercido de forma harmônica e independente e em 
conformidade com a atribuição de competências determinadas no artigo 2º da Constituição Federal: o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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da justiça social e atuem no sentido de reduzir as desigualdades sociais, econômicas, 

culturais, para o bem de todos. 

A atividade do Estado, sobretudo, na construção da justiça social, deve ser 

harmônica, equilibrada e distribuída entre os três Poderes, conforme ensina Oswaldo 

Canela Júnior79: 

 

“E assim a teoria da separação dos poderes (art. 2º da CF brasileira) muda 
de feição, passando a ser interpretada da seguinte maneira: O Estado é 
uno e uno é seu poder. Exerce ele seu poder por meio de formas de 
expressão (ou Poderes). Para racionalização da atividade estatal, cada 
forma de expressão do poder estatal exerce atividade específica, 
destacada pela Constituição. No exercício de tais funções é vedado às 
formas de expressão do poder estatal interferência recíproca: é este o 
sentido da independência dos poderes” 

 

No que concerne ao direito à saúde, a noção de bem comum encontra-se inserida no 

artigo 196 da Constituição Federal. Ao enunciar que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado e que as políticas econômicas e sociais na área visam, além da redução do risco 

doença, a de outros agravos, a Constituição Federal admite que a saúde não se restringe à 

ausência de doença e, nesse sentido, adota posicionamento conforme ao entendimento da 

Organização Mundial da Saúde.  

Não por outra razão, o artigo 3º da Lei 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde que criou 

o Sistema Único de Saúde (SUS), que dispõe sobre as condições, organização e 

funcionamento dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde - consigna 

que diversos fatores são determinantes e condicionantes da saúde, entre os quais, a 

alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 

o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.  

Importante observar que se as ações de saúde compreendem a promoção, proteção e 

recuperação do estado de não doença do organismo, além de outras, e devem ser 

executadas com a finalidade de impedir que o indivíduo seja atingido por eventos que 

possam influir de forma negativa, direta ou indireta sobre sua saúde - em especial, quando 

se defrontar com situações aflitivas como o desemprego, a falta de moradia, de escolas, 

impossibilidade de realização de atividades físicas, a falta de segurança - parece correto 

afirmar que o direito à saúde visa assegurar sempre o bem-estar físico, psíquico e social, 
                                                            
79Apud GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. (Coords.). op. cit., p 128. 
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com vistas à densificação do princípio matriz da Constituição Federal - a dignidade da 

pessoa humana, “o núcleo essencial dos direitos fundamentais, que compreende o ser 

humano na sua integridade física e psíquica, como autodeterminação consciente, garantida 

moral e juridicamente.”80.  

Para cumprir o mandamento constitucional inserto no artigo 196, o Estado 

desenvolve as atividades diretamente relacionadas à saúde por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), sistema regionalizado, hierarquizado e organizado de acordo com as 

diretrizes definidas no artigo 198: 

 

“I - descentralização, com direção única e cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. [...] ”. 

 

Todas as ações e serviços de saúde estão vinculados aos princípios do acesso aos 

serviços, da integralidade da prestação, da autonomia da pessoa, da igualdade no 

atendimento, à informação, ao uso da epidemiologia, da participação da comunidade.81  

O princípio do acesso aos serviços de saúde assegura que todas as pessoas têm 

direito ao acesso aos serviços de saúde prestados pelo Estado. Este princípio conjuga-se à 

prestação de serviços integral e compreende ações de prevenção e de tratamento focados 

na cura, direcionados ao indivíduo na sua condição particular de não higidez. 

O princípio da autonomia da pessoa, decorrente do direito à liberdade, inserto no 

art. 5º, caput, da Constituição Federal, dá ao indivíduo o poder de decidir sobre o uso ou 

não dos serviços de assistência à saúde, bem como sobre a escolha do tipo de serviço, 

dentre os disponíveis e adequados para o caso particular, além do poder de decidir sobre se 

submeter ou não a um determinado tratamento. Esse princípio está vinculado ao princípio 

do direito à informação, que assegura o conhecimento, pela pessoa, da localização de 

postos e clínicas, do tipo de instalações, de tecnologia disponível, especialidades e 

capacidades técnicas oferecidas.  

                                                            
80GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004. p. 203 e 211. 
81MARTINEZ, Wladimir Novaes. op. cit., p. 217-222. 
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A igualdade na assistência à saúde implica no dever de atender a todas as pessoas, 

indistintamente, sem preconceito de qualquer espécie, sem privilégios e com uniformidade, 

consideradas as peculiaridades e as condições pessoais determinadas no caso concreto.  

É fato que a Constituição Federal determina que a efetivação do direito à saúde deve 

atender os critérios de acesso universal e igualitário. Todavia, a realização deste direito social à 

saúde, de expressivo conteúdo econômico, somente pode ser levada a efeito por meio da 

implementação de políticas públicas que devem ser executadas com observância do limite das 

verbas orçamentárias provenientes da arrecadação de tributos, previamente destinadas.  

Considerando-se, portanto, que as receitas que integram o Orçamento Público são 

finitas e devem ser dimensionadas e distribuídas de modo a suportar todas as despesas do 

Estado, no exercício de suas funções, há de se indagar se o Estado deveria então atender a 

todas as pretensões, individualmente, custe o que custar, ou deveria destinar as verbas 

orçamentárias existentes para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas em 

benefício da coletividade? 

Existem diversos questionamentos doutrinários a respeito de qual seria a concepção 

jurídica mais adequada à estruturação do direito à saúde - se na forma de política pública82, 

isto é, mediante prestação de saúde de largo alcance, que produz efeito sobre todo o 

                                                            
82TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação 

da realidade. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf>. 
Acesso em: 18 ago. 2012. “Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 
sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 
documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem 
aplicações de recursos públicos. Nem sempre, porém há compatibilidade entre as intervenções e 
declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não-ações”, as 
omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e orientações dos que 
ocupam cargos. [...] As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e implantação e, 
sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político, envolvendo a distribuição e 
redistribuição de poder, o papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos e 
benefícios sociais. Como o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses 
diferenciados e até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, para que se possa 
obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. É 
importante considerar alguns tipos de políticas, para que se possa definir o tipo de atuação que se pode ter 
frente a sua formulação e implementação. Vários critérios podem ser utilizados. Quanto à natureza ou grau 
da intervenção: a) estrutural – buscam interferir em relações estruturais como renda, emprego, propriedade 
etc. b) conjuntural ou emergencial – objetivam amainar uma situação temporária, imediata. Quanto à 
abrangência dos possíveis benefícios: a) universais – para todos os cidadãos b) segmentais – para um segmento 
da população, caracterizado por um fator determinado (idade, condição física, gênero etc.) c) fragmentadas – 
destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento. Quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários, 
ou ao seu papel nas relações sociais: a) distributivas – visam distribuir benefícios individuais; costumam ser 
instrumentalizadas pelo clientelismo; b) redistributivas – visam redistribuir recursos entre os grupos sociais: 
buscando certa eqüidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, o que provoca ‘conflitos; c) 
regulatória – visam definir regras e procedimentos que regulem comportamento dos atores para atender 
interesses gerais da sociedade; não visariam benefícios imediatos para qualquer grupo. 
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coletivo, ou se na forma de direito público subjetivo 83 84 no qual a prestação de saúde se 

realiza por meio de ações judiciais que produzem efeito apenas em relação às partes 

envolvidas na demanda. 

Embora ambas as posições jurídicas sejam aceitáveis e fundamentem o problema 

do direito à saúde com argumentos ponderáveis e juridicamente defensáveis, no que diz 

respeito à estruturação do dever de promoção da saúde, enquanto política pública, é 

inegável que o Estado tem agido no sentido de cumprir o mandamento constitucional, 

buscando dar efetividade ao direito à saúde, inclusive mediante o desenvolvimento, 

ampliação e aprimoramento de programas que comportem a inclusão de um número 

maior de pessoas com acesso às ações e serviços de saúde, conforme refere Nelson 

Rodrigues dos Santos:85 

Todavia e, não obstante os esforços despendidos pelo Estado no sentido de dar 

efetividade ao mandamento inserto no art. 196 da Constituição Federal, o resultado das 

políticas públicas, voltadas à saúde e executadas pelo SUS, tem sido insuficiente e 

insatisfatório: os recursos tem-se revelado escassos86 para atender a vastidão das 

necessidades humanas, sociais, individuais ou coletivas. 

 

                                                            
83RE 271.286 julgado em 12/09/2000. STF Segunda Turma; rel. Min. Celso de Mello; decisão unânime. 
84DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 

246. “[...] O direito subjetivo, para Goffredo Telles Jr. é a permissão, dada por meio da norma jurídica 
válida, para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou, ainda, a autorização para exigir, 
por meio dos órgãos competentes do poder público ou através de processos legais, em caso de prejuízo 
causado por violação da norma, o cumprimento da norma infringida ou a reparação do mal sofrido. P. ex. 
são direito subjetivos as permissões de: casar e constituir família; adotar pessoa como filho; ter domicílio 
inviolável; vender oa seus pertences; usar, gozar e dispor da propriedade; alugar uma casa sua; exigir 
pagamento do que lhe é devido” 

85SANTOS, Nelson Rodrigues dos. Desenvolvimento do SUS, rumos estratégicos e estratégias para 
visualização dos rumos. Ciência, Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 429-435, abr. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232007000200019&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 12 ago. 2013. “[...] Apesar das adversidades (sub-
financiamento e precarização da gestão dos recursos humanos), a partir de 1990 a inclusão social por meio 
do acesso aos bens de saúde prosseguiu com gigantesco esforço e eficiência, alcançando, em 2005, o 
volume de 1,3 bilhões de atendimentos básicos em 64 mil unidades ambulatoriais, 1,1 bilhão de 
procedimentos especializados, 600 milhões de consultas, 11,6 milhões de internações em 5.900 hospitais, 
360 milhões de exames laboratoriais, 10 milhões de ultra-sonografias, 1,2 milhão de tomografias, 213 mil 
ressonâncias, 9 milhões de seções de hemodiálise, 23.400 transplantes de órgãos e tecidos, importantes 
avanços no desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias em áreas críticas (imunobiológicos, fármacos, 
informação, gestão descentralizada e outras), 152 milhões de vacinas, controle da AIDS, ações de 
vigilância em saúde e outras. Um dos passos mais importantes na universalização dos cuidados foi dado por 
meio dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família (PACS/PSF), no maior 
programa público e mundial de imunização, e no programa de controle da AIDS mais eficaz do Terceiro 
Mundo e referência internacional.” 

86AMARAL, Gustavo. op. cit., p. 92. 
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2.1 Conceito: Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)87, agência especializada da Organização 

das Nações Unidas (ONU), criada em 1948, no Protocolo de Constituição, de 22 de julho 

de 1946, estabelece que saúde é um “estado de completo bem-estar físico, mental e social 

e não somente a ausência de doença ou de enfermidade.”. 88 

A agência considera esse conceito um dos princípios básicos para as relações 

harmoniosas e segurança de todos os povos, sendo um dos direitos fundamentais do ser 

humano o gozo de grau máximo de saúde que se possa alcançar, sem distinção de raça, 

religião, ideologia, política, condição econômica ou social89.  

Nesse conceito de saúde da OMS, o critério de pessoa saudável é o bem-estar nas 

dimensões biológica, psíquica e social e não simplesmente a ausência de doença, 

                                                            
87A Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma agência especializada criada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 07 de abril de 1948, com a finalidade de alcançar para todos os povos o grau mais alto 
possível de saúde (art. 1º, Constituição da Organização Mundial de Saúde). As agências especializadas são 
organismos autônomos da Organização das Nações Unidas para responder a necessidades da comunidade 
internacional. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Disponível em: <www.mre.gov.br>). A 
Organização Pan-Americana de Saúde é órgão regional da Organização Mundial de Saúde, com jurisdição 
em todo o território americano.  

88Essa definição pode ser encontrada na Constituição da Organização Mundial de Saúde, publicada no site 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Disponível em: <www.who.int>, em diversos idiomas.  

89Os princípios da Constituição da Organização Mundial de Saúde são aqui reproduzidos: “LES ETATS 
parties à cette constitution déclarent en accord avec la charte dês Nations Unies, que les principes suivants 
sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur securité:La santé est un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité.La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un 
des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale. 
La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle 
dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats.Les résultats atteints par chaque Etat 
dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L’inégalité des divers pays en ce 
qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies 
transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l’enfant est d’une importance 
fondamentale; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce 
développement. L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences 
médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. 
Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance 
capitale pour l’amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la 
santé de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales 
appropriées. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour 
améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite 
Constitution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution 
spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies” (Constitution de l’ Organization 
Mondiale de la Santé). WORLD HEALTH ORGANIZATION. Disponível em: <www.who.int>. 
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diagnosticada quando existe uma constelação de sintomas que se situa num quadro 

taxonômico, possibilitando a sua redução a uma nosologia90 precisa91.  

É um conceito que induz ao irrealista entendimento de que a saúde deveria 

expressar uma vida plena e, em permanente estado de não doenças ou privações de 

qualquer natureza. Na verdade, o conceito de saúde da OMS refletia, no momento em que 

foi criado, o fim do colonialismo e a ascensão do socialismo92. Foi, portanto, naquele 

contexto histórico que o dever de promoção da saúde foi atribuído ao Estado.  

O projeto terapêutico, nessa visão, não está adstrito à eliminação de sintomas nem, 

tampouco, a restabelecer simplesmente o equilíbrio psicofísico eventualmente perdido. 

Trata-se não só de prevenir e curar doenças, mas também de assegurar um estilo de vida 

global, que implique na consideração de fatores socioambientais, relacionado a fatores não 

médicos, entre os quais, a habitação, a higiene, as condições de trabalho, os 

relacionamentos afetivos, dentre outros.  

Críticas ao conceito da Organização Mundial de Saúde, são feitas por Marco Segre 

e Flávio Carvalho Ferraz93: preferem dizer que saúde “é um estado de razoável harmonia 

entre o sujeito e sua própria realidade”. 

Para os autores, o conceito adotado pela Organização Mundial de Saúde estaria 

ultrapassado porque faz distinção entre o físico, o mental e o social. Admitem que esta 

distinção, entre os três estados, é irreal e ultrapassada porque o próprio Freud, referindo-se 

ao mal-estar na civilização, afirmara que a vida em grupo baseia-se em renúncias que, 

embora assegure ao indivíduo determinados benefícios, gera mal-estar, sendo utópica a 

expressão perfeito bem-estar.94. 

                                                            
90Nosologia é o estudo das moléstias. 
91LEONE, Salvino; PRIVITERA, Salvatore; CUNHA, Jorge Teixeira (Coords.). Dicionário de bioética. 

Aparecida-SP: Ed. Santuário, 2001. p. 1007. 
92SCLIAR, Moacyr. História do conceito de saúde. Physis: revista de saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 

1, p. 29-41, 2007. 
93SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde / The health's concept. Revista de Saúde 

Pública, São Paulo, v. 31, n. 5, p. 538-542, out. 1997. 
94Id. Ibid. “[...] A definição de saúde da OMS está ultrapassada por que ainda faz destaque entre o físico, o 

mental e o social. Mesmo a expressão “medicina psicossomática”, encontra-se superada, eis que, graças à 
vivência psicanalítica, percebe-se a inexistência de uma clivagem entre mente e soma, sendo o social 
também inter-agente, de forma nem sempre muito clara, com os dois aspectos mencionados. A 
continuidade entre o psíquico e somático tem sido objeto de uma série de investigações. Se o psíquico 
responde ao corporal e vice-versa, fala-se, então, de um sistema onde não se delineia uma nítida divisão 
entre ambos. A pesquisa em psicossomática mostra que, para um bebê, não faz sentido a divisão entre 
mente e soma. A psicossomática de inspiração psicanalítica tem colocado questões para a noção cartesiana 
da dicotomia mente-corpo. Marty10 (1980), por exemplo, viu em certas doenças, verdadeiras expressões do 
inconsciente manifestadas de forma primitiva, isto é, decorrentes da insuficiência fantasmática do sujeito. 
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A referência ao bem-estar físico, mental e social inserida no conceito de saúde da 

Organização Mundial da Saúde, não significa que haja separação estanque entre os três 

estados, mas sim que se trata de diferentes dimensões do ser humano a serem consideradas 

tanto na dimensão individual quanto na dimensão integrada. Já a crítica fundada em Freud 

não se aplica. A renúncia a realizações de imagens arcaicas ocorre para que outras 

necessidades, que têm prevalência para o indivíduo, encontrem satisfação, o que lhe traz 

bem-estar.  

No entanto, não é mais possível continuar a pensar em saúde apenas como um 

vocábulo da Medicina. O ser humano tem características peculiares em relação a outras 

espécies e não necessita apenas da garantia das suas capacidades de lutar pela 

sobrevivência, que o estado de doença enfraquece; é indispensável que tenha a 

possibilidade de satisfazer outras necessidades, que nascem das disposições genéticas do 

homem acrescidas das suas realizações culturais. Sabe-se que o fracasso na satisfação de 

                                                                                                                                                                                    
Assim, ao invés do sujeito produzir um sintoma psíquico e simbólico, como ocorre no caso da neurose, ele 
tende a responder ao excesso de excitação que não pode elaborar utilizando o corpo real. Caberia aqui 
acrescentar que as injunções sociais atuam sobre este aparato complexo que é o sujeito. O estilo e o ritmo 
de vida impostos pela cultura, a modalidade da organização do trabalho, a vida nas metrópoles, entre tantos 
outros fatores, poderiam fazer pensar, até mesmo, em uma suposta unidade “sociopsicossomática”. [...] 
Quando se fala em “bem-estar” já se englobam todos os fatores que sobre ele influem: ou não está já 
suficientemente “sentido” pessoalmente, e descrito em outras pessoas, que o infarto, a úlcera péptica, a 
colite irritativa, a asma brônquica e, até mesmo, o câncer guardam profundos vínculos com os estados 
afetivos dos sujeitos? [...] Desta forma, a própria organização social e a condição mesma da existência do 
homem em grupos baseiam-se em uma renúncia que, ainda que assegure ao indivíduo certos benefícios, 
gera um constante sentimento de “mal-estar”. Desta condição não se pode fugir, donde resulta que entre 
indivíduo e civilização sempre haverá uma zona de tensão. Pode-se, inclusive, situar o mal-estar em um 
momento anterior ao da constituição dessa “civilização” de que se fala Freud. Afinal, o homem a construiu 
exatamente para escapar ao incômodo da insegurança em que vivia, decorrente de sua exposição a um 
estado de coisas não exatamente sem leis, mas ditado pela lei do mais forte, que não deixa de ser uma 
espécie de lei, ainda que selvagem e injusta. [...] Nessas condições, não se poderá certamente falar em 
“perfeito bem-estar social”. Entende-se que, para fins de estatísticas de saúde, as formas de “avaliação 
externa” sejam necessárias; não seria exequível “qualitativar-se” esse tipo de mensuração. Essas reflexões e 
as que se seguirão são cabíveis para que o estudioso de ciências de saúde possa “pensar” melhor sua 
matéria. Recentemente, médicos dos EUA criaram uma entidade nosológica e até lhe deram um C.I.D.: é a 
“síndrome da felicidade”, incompatível com a situação do homem, com suas dificuldades, dúvidas, medos e 
incertezas. Seria dessa “felicidade” que a OMS tiraria seus parâmetros para caracterizar o “perfeito bem-
estar mental”? O que se pode observar, quando aparentemente se encontra em alguém um estado de hiper-
adaptação mental, é que a vida psíquica desse sujeito, por um outro lado - o lado oculto - encontra-se 
severamente empobrecida no plano fantasmático. Sua vida onírica e de fantasia parece amortecida, do que 
resulta um rebaixamento da criatividade e do potencial de intervenção sobre a realidade, no sentido de 
transformá-la. Esta síndrome dos “normóticos” ou “normopatas” começa a ser percebida por alguns 
psicanalistas mais atentos e sensíveis, como, por exemplo, por McDougall (1978) e Bollas (1992). [...] 
Finalmente, para tecer considerações sobre a mencionada “unilateralidade” da definição da OMS, há que se 
discutir o conceito de “qualidade de vida”. O que é “qualidade de vida”? Dentro da Bioética, do conceito de 
autonomia, entende-se que “qualidade de vida” seja algo intrínseco, só possível de ser avaliado pelo 
próprio sujeito. Prioriza-se a subjetividade, uma vez que, de acordo inclusive com o conceito de Bion2 
(1967), a realidade é a de cada um. Não há rótulos de “boa” ou “má” qualidade de vida, embora, conforme 
já se disse anteriormente, a saúde pública, para a elaboração de suas políticas, necessite de “indicadores”. 
Assim, por exemplo, é óbvio que são imprescindíveis, dentro de uma sociedade, as estatísticas de 
mortalidade pelas várias doenças. [...].”. 
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determinadas necessidades acarreta prejuízos psicossociais e físicos, podendo levar 

inclusive à morte95. 

Nesse sentido, cabe indagar: quais seriam as necessidades que devem ser satisfeitas 

para que o indivíduo atinja um estado de bem-estar compatível com o conceito de saúde da 

Organização Mundial de Saúde?  

Segundo Aristóteles, diz-se, na Filosofia, que alguma coisa é necessária quando é 

condição do que se diz (por exemplo: o alimento é necessário à vida); quando há uma força 

que coage, impedindo ou obstando a ação de um instinto ou escolha; o necessário é aquilo 

que não pode ser de outra forma96.  

Ainda, segundo Aristóteles, as duas primeiras concepções podem se reduzir à 

última, a essência, aquilo que é fundamental. Quando o bem e a vida dependem de 

determinadas condições, sem as quais a vida ou o ser não podem existir, essas condições 

são ditas necessárias - a causa é a própria necessidade.97  

Ressalte-se que a noção de necessidade não sofreu alterações significativas ao 

longo de toda a tradição filosófica ocidental. Na definição de São Thomas de Aquino, 

necessário é “aquilo que não pode não ser”.98  

A necessidade é qualidade do que é necessário e suscita a ideia de carência, de 

dependência, de vínculo indissociável e intrínseco à própria coisa. É, “em geral, a 

dependência do ser vivo em relação a outras coisas ou seres, no que diz respeito à vida ou a 

quaisquer interesses.”99 

Como diz Eric Fromm, 100 há algo de fundamental para o ser humano que não pode 

deixar de ser satisfeito, uma teia de necessidades básicas que lhe propicie condições de 

buscar o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, sua auto-realização: a 

alimentação, a realização de atividades físicas, o trabalho, a moradia adequada (a falta de 

espaços vitais pode afetar o equilíbrio físico e psíquico), o saneamento básico, o meio 

                                                            
95SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. op. cit. 
96ABBAGNANO, Nicola, Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 704. 
97Id. Ibid. 
98Id. Ibid. 
99Id. Ibid., p. 707-708. 
100FROMM, Eric. A arte de amar. Belo Horizonte: Itatiaia, 1958. p. 30 “[...] a mais profunda necessidade do 

homem, assim, é a necessidade de superar a separação, de deixar a prisão em que está só. A falência 
absoluta em alcançar esse alvo significa loucura, porque o pânico do isolamento completo só pode ser 
ultrapassado por um afastamento do mundo exterior de tal modo radical que o sentimento de separação 
desapareça – porque o mundo exterior, de que se está separado, também desapareceu”.  
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ambiente equilibrado, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais, a união com os outros seres humanos. 

O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde engloba essas necessidades 

fundamentais, não se identificando com o paradigma da normalidade - o não desvio 

daquilo que a sociedade considera normal, em que a saúde é “o estado do indivíduo cujas 

funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal”101 - mas buscando 

melhorar a saúde nas dimensões física, psicológica e ambiental, criando-se políticas 

públicas com a finalidade de qualidade de vida. 

Na verdade, a história da saúde, ao longo dos séculos, além de ter servido a 

propósitos benéficos e desenvolvimentistas, demonstrou que qualquer conceito de saúde - 

assim como o conceito de doença102 - é, antes de tudo, reflexo da conjuntura social, 

econômica, política e cultural, porque a saúde e assim também a doença, não só não tem 

um significado único para as pessoas como, a rigor, a compreensão do significado tanto de 

saúde como o de doença, sofre influência direta do lugar, da classe social, dos valores 

                                                            
101FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. 

ed. total. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
102SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. op. cit. “[...] Mas, o que é doença? Não é ela, liminarmente, 

apenas um conceito estatístico, considerando-se doentes (físicos, mentais ou sociais) todos os que se 
situarem fora da assim chamada “normalidade”? Principalmente em psiquiatria (embora isso ocorra, sem 
exceções, em todas as especialidades médicas), onde, na maioria das vezes nem mesmo alterações 
morfológicas dão chancela à diversidade dos indivíduos (e, ainda que dessem, não seria, o raciocínio, o 
mesmo? - não valerá a pena ser repensado o valor dessa diversidade (individualidade), a fim de preservá-
la? Do fato de, cientificamente, serem conhecidos muitos “determinantes” genéticos, culturais e até físicos, 
químicos e biológicos de muitas patologias, decorrerá o direito ou não de intervir sobre essas diferenças 
quando o sujeito, manifestando sua vontade, não desejar essa intervenção? O que é o doente? Um ser 
humano diferente, que talvez tenha sua vida encurtada. O que é o sofrimento? É dor, inteiramente 
subjetiva, qualquer que seja a sua origem. O tratamento de uma doença, qualquer que seja ela apenas será 
legítimo (e, consequentemente, ético), se o “doente” manifestar vontade de ser ajudado. Caso contrário, o 
“tratamento” poderá tratar-se de “defesa social” (situação freqüente, em psiquiatria) transvestida de 
benemerência. Retornando a considerar os condicionamentos, dos genéticos aos sociais, não existem todos 
eles, tanto nos “sãos” como nos “doentes”? A autonomia é uma condição que não se outorga a quem quer 
que seja: ou se reconhece, ou se nega. Este problema com relação à psiquiatria, na verdade, já se cronificou 
entre nós. A própria noção da doença mental, como bem demonstrou Foucalt (1972) foi constituída 
historicamente. Por um hábito positivista – uma exigência metodológica – procurou- se no corpo anátomo-
fisiológico do “louco” o substrato último para explicar sua “doença”. Ocorre que, como denunciou o 
movimento antipsiquiátrico, a noção de “desvio” pendia mais para um juízo de valor que servia, na 
verdade, ao controle e à normalização sociais. Logo, volta-se a enfatizar a prioridade do subjetivismo em 
toda reflexão sobre qualidade de vida. Poderá alguém afirmar que um portador de colostomia, conseqüente 
a uma cirurgia de câncer intestinal, tem qualidade de vida pior do que um seguidor obsessivo de regras 
religiosas, intimidado perenemente por um Deus que lhe foi inculcado, independentemente de sua vontade? 
Nesta óptica, vai ficando claro que “realidade” nada mais é do que uma convergência de subjetivismos. 
Haverá outra forma de conceituá-la, essa realidade, que só pode ser vista e pensada por pessoas? Será que 
alguém, pelo simples fato de não ter recursos para se alimentar de acordo com nossos padrões, poderá 
aprioristicamente ser considerado com qualidade pior de vida do que uma pessoa bem alimentada? Não 
restam dúvidas de que essas considerações, aparentemente radicalizantes, visam apenas a atenuar a 
tendência positivista dos conceitos de saúde que aí estão.”. 
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individuais, das concepções religiosas, científicas, dos níveis de desenvolvimento 

educacional e econômicos, entre outros fatores.  

Moacyr Scliar103, analisando os fatores que podem influenciar a saúde afirma:  

 

“[...] Um conceito útil para analisar os fatores que intervêm sobre a 
saúde, e sobre os quais a saúde pública deve, por sua vez, intervir, é o de 
campo da saúde (health field), formulado em 1974 por Marc Lalonde, 
titular do Ministério da Saúde e do Bem-estar do Canadá - país que 
aplicava o modelo médico inglês. De acordo com esse conceito, o campo 
da saúde abrange: 

_ a biologia humana, que compreende a herança genética e os processos 
biológicos inerentes à vida, incluindo os fatores de envelhecimento; 

_ o meio ambiente, que inclui o solo, a água, o ar, a moradia, o local de 
trabalho; 

_ o estilo de vida, do qual resultam decisões que afetam a saúde: fumar 
ou deixar de fumar, beber ou não, praticar ou não exercícios; 

_ a organização da assistência à saúde.  

A assistência médica, os serviços ambulatoriais e hospitalares e os 
medicamentos são as primeiras coisas em que muitas pessoas pensam 
quando se fala em saúde. No entanto, esse é apenas um componente do 
campo da saúde, e não necessariamente o mais importante; às vezes, é 
mais benéfico para a saúde ter água potável e alimentos saudáveis do que 
dispor de medicamentos. É melhor evitar o fumo do que submeter-se a 
radiografias de pulmão todos os anos. É claro que essas coisas não são 
excludentes, mas a escassez de recursos na área da saúde obriga, muitas 
vezes, a selecionar prioridades.  

 

No mesmo estudo, o autor104 noticia que a Conferência Internacional de Assistência 

Primária à Saúde realizada na cidade Alma-Ata (no atual Cazaquistão), em 1978, 

promovida pela OMS, ressaltou as enormes desigualdades na situação de saúde entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, destacou a responsabilidade governamental na 

promoção de saúde, bem como a importância da participação da comunidade no 

planejamento e na efetivação dos cuidados primários de saúde, sendo certo que a 

Declaração Final da Conferência consignou 4 (quatro) orientações estratégicas de saúde:  

 

 

                                                            
103SCLIAR, Moacyr. op. cit. 
104Id. Ibid. 
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“1) as ações de saúde devem ser práticas, exeqüíveis e socialmente 
aceitáveis;  

2) devem estar ao alcance de todos, pessoas e famílias - portanto, 
disponíveis em locais acessíveis à comunidade;  

3) a comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação 
do sistema de saúde;  

4) o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da 
região e do país.” 

 

Ao concluir suas observações sobre os “cuidados primários de saúde”105, 

acrescenta Scliar que esses serviços representam a “[...] porta de entrada para o sistema de 

saúde, do qual são, verdadeiramente, a base. O sistema nacional de saúde, por sua vez, 

deve estar inteiramente integrado no processo de desenvolvimento social e econômico do 

país, processo este do qual saúde é causa e conseqüência.”.  

 

2.2 O direito à saúde na Constituição Federal de 1988 

 

O art. 194 da Constituição Federal dispõe que a Seguridade Social “compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas 

a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social.” 

Consoante determina o artigo 194, § único, a Seguridade Social deve ser organizada 

com base nos princípios: (i) da universalidade de cobertura e atendimento; (ii) 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; (iii) 

seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; (iv) irredutibilidade 

do valor dos benefícios; equidade na forma de participação no custeio; (v) caráter 

democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 

órgãos colegiados. 

                                                            
105SCLIAR, Moacyr. op. cit. “O conceito de ‘cuidados primários de saúde’, tem conotações. É uma proposta 

racionalizadora, mas é também uma proposta política; em vez da tecnologia sofisticada oferecida por 
grandes corporações, propõe tecnologia simplificada, “de fundo de quintal”. No lugar de grandes hospitais, 
ambulatórios; de especialistas, generalistas; de um grande arsenal terapêutico, uma lista básica de 
medicamentos - enfim, em vez da “mística do consumo”, uma ideologia da utilidade social. Ou seja, uma 
série de juízos de valor, que os pragmáticos da área rejeitam. A pergunta é: como criar uma política de 
saúde pública sem critérios sociais, sem juízos de valor? Por causa disso, nossa Constituição Federal de 
1988, artigo 196, evita discutir o conceito de saúde.” 
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José Afonso da Silva106 sustenta que além dos princípios enumerados no artigo 194, 

§ único, da Constituição, deve-se ainda acrescentar o princípio da solidariedade financeira 

porque a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou 

indireta, assim como de recursos provenientes dos orçamentos públicos e das contribuições 

sociais, conforme determina o artigo 195, da Lei Maior. 

No que concerne ao direito à saúde, a Constituição Federal atribui às Pessoas 

Jurídicas de Direito Público competência para legislar sobre a matéria. No artigo 21, 

dispõe sobre a competência privativa da União Federal; no artigo 23 estabeleceu a 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e no 

artigo 24, dispôs sobre a competência concorrente das Pessoas Jurídicas de Direito 

Públicos para legislar sobre saúde. 

Em se tratando, pois, da estruturação da Seguridade Social, o dever de assegurar os 

direitos relativos à saúde, previdência e assistência social compete a todas as esferas de poder 

político da Federação, indistintamente, isto é, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios e também à sociedade como determina o art. 194, da Constituição. 

Ao tratar do custeio da Seguridade Social, a Constituição Federal dispõe no artigo 

195, que as despesas de saúde, previdência e assistência social seriam financiadas por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de diversas contribuições sociais. 

Sem excluir a possibilidade de outras fontes de custeio107, a Constituição Federal 

estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem financiar o 

Sistema de Saúde (art. 198, § 1º, CF), mas a proposta de orçamento da seguridade social 

deve ser elaborada de forma integrada108, conforme determina o § 2º, do art. 195 109 e deve 

                                                            
106SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 832. 
107MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 508.  
108COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. Saúde no Brasil: políticas e organizações de serviços. 6. ed. São Paulo: 

Cortez; CEDEC, 2005. p. 97-98. Sobre a orçamentação integrada, confira-se comentário de Amélia Cohn e 
Paulo E. Elias: “Os recursos para financiamento público de saúde encontra-se constitucionalmente 
vinculado ao Orçamento da Seguridade Social, sendo o seu detalhamento previsto pela LDO anualmente 
aprovada pelo Congresso Nacional. Vale registrar que é essa mesma lei que determina o percentual dos recursos 
arrecadados pelo Sistema Previdenciário a ser repassado para a Saúde, que no período de 1993-1994 foi motivo 
de intensas disputas públicas e mesmo no interior do próprio governo, entre os titulares dos Ministérios da Saúde, 
da Previdência Social e da Fazenda, o mesmo ocorrendo no governo subseqüente, o que indica ser o 
financiamento da saúde, tal como estruturado até o momento, uma fonte permanente de tensão”. 

109O §2º, do artigo 195 estabelece que “A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de 
forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.”. 
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definir qual o montante de recursos que será destinado à saúde, à previdência e à 

assistência social para realização de seus programas.110 

Assim, consoante determina a Constituição Federal, o “Sistema Único de Saúde, 

integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui 

o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem 

no polo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção de 

saúde é também um direito coletivo.”111 

O art. 198, § 3º, determina que os percentuais destinados à Saúde sejam definidos 

em Lei Complementar, reavaliada a cada cinco anos. Em 13 de janeiro de 2012, foi editada 

a Lei Complementar nº 141, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 

de saúde. 

De acordo com a Constituição Federal, o financiamento da saúde conjuga recursos 

de diversas fontes, sendo certo que praticamente 2/3 desses recursos têm origem pública e 

este número também poder sofrer aumento em razão das subvenções do Estado em favor 

do setor privado, especialmente, por meio de renúncia fiscal. Ainda assim a prestação de 

serviços, principalmente a hospitalar, é predominantemente privada.112  

As instituições integrantes do Serviço Único de Saúde (SUS) na área da assistência 

médica, curativa e preventiva, com as quais a população mantém contato direito, são 

usualmente classificadas em distintas categorias: posto de saúde - destina-se à realização 

de procedimentos simples, sem necessidade de aparelhos e equipamentos destinados à 

prestação de assistência à população; centro de saúde - unidade de saúde com 

funcionamento em qualquer município e na qual a prestação de serviço é desenvolvida por 

profissionais de nível universitário que tem à sua disposição alguma tecnologia; unidade 

mista - desenvolve todas as atividades de um centro de saúde, dispõe de leitos para 

internação nas áreas de pediatria, obstetrícia, clínica médica, cirurgia, emergências; 

                                                            
110MARTINS, Sérgio Pinto. op. cit., p. 508. “O orçamento da seguridade social destina ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) recursos para realização das finalidades previstas em proposta da direção nacional, 
participando órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, de acordo com as metas e prioridades 
fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 

111SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 833. 
112COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. op. cit., p. 96. “Há duas modalidades básicas ou puras de financiamento 

da saúde, a privada e a pública. A privada abrange os seguros voluntários, contratados pelas pessoas com as 
empresas que têm por objeto a assistência à saúde (os planos de saúde) e os pagamentos diretos feitos pelo 
consumidor dos serviços de saúde para instituições ou profissional. As formas de arrecadação, pelo Poder 
Público, são a implantação de seguro obrigatório ou contribuição compulsória administrada pelo Estado e 
mediante impostos, tributos, contribuições e outras taxações. 
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pronto-socorro - o atendimento é contínuo e ininterrupto a situações de emergência médica 

ou odontológica, geralmente com leitos para observação e remoção hospitalar de pacientes; 

hospital - local em que a assistência médica é prestada em regime de internação, mantem 

funcionamento diário e ininterrupto e dispõe de tecnologia em diversos e distintos graus113.  

José Afonso da Silva, a propósito do Sistema Único de Saúde (SUS), destaca: 

 

“[...] implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e 
municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, e da participação da 
comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal de um 
lado, e de direito social coletivo, de outro.”. 

 

Oportuno ressaltar que as atribuições do Sistema Único de Saúde não estão adstritas 

à assistência médica preventiva e curativa. O art. 200 da Constituição Federal enuncia 

diversas outras, entre as quais, a execução de ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, formação de recursos humanos na área da saúde, execução e formulação 

de políticas de saneamento básico, atuação no desenvolvimento científico e tecnológico, 

fiscalização e inspeção de alimentos e bebidas, inclusive no que concerne ao teor 

nutricional, participação no controle e fiscalização da produção, transporte, 

armazenamento e utilização de substâncias psicoativas, tóxicos e radioativos, proteção do 

meio ambiente, incluindo o do trabalho. 

 

2.2.1 O direito à saúde, direito fundamental social (Const. arts. 6º, 196) 

 

O direito à saúde é um direito fundamental social de todos assim reconhecido na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, somente após 40 anos, também 

reconhecido na Constituição Federal de 1988. A saúde é, portanto, reconhecidamente um 

valor universal na visão de todos os que compartilham da defesa do direito à vida, da sadia 

qualidade de vida e da vida com dignidade. 

Como visto, desde o início e, de modo mais acentuado no Estado Liberal, 

sobretudo, no século XIX, a saúde era contemplada apenas no seu aspecto negativo, qual 

                                                            
113COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. op. cit., p. 76-79. 
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seja, “ausência de doenças” ou “ausência de enfermidades”. A ideia de saúde, antigamente, 

estava vinculada apenas à saúde “curativa” cujo propósito consistia em livrar o indivíduo 

dos males, da doença desenvolvida ou enfermidade diagnosticada. 

À medida do avanço das pesquisas científicas, das novas descobertas na área da 

medicina, da expansão de consciência sobre a importância da pessoa humana - muito 

evidenciada após as grandes guerras - a saúde, em seu aspecto preventivo passou a ser um 

fator relevante para manutenção e preservação de um organismo sadio. No que concerne à 

ideia de saúde “preventiva” e não mais de saúde apenas “curativa”, Germano Schwartz114, 

assevera: 

 

“[...] A tese “preventiva” da saúde começa a tomar corpo com a ideia de 
Welfare State surgido após as grandes guerras, e, portanto, quando nasce 
uma ‘visão coletivizante da realidade social’.[...] Ora, a saúde deveria não 
ser mais apenas um ‘poder comprar a cura’, mas sim direito de que ‘todos 
tenham acesso à cura’. O Estado interventor deveria, pois, proporcionar a 
saúde aos seus cidadãos mediante serviços básicos de atividade 
sanitária”. 

 

O conceito de saúde sofreu significativo alargamento com a definição dada pela 

OMS: “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doenças”. A partir da definição adotada pela OMS, a saúde passou a ser 

contemplada também sob o aspecto da “promoção”, além dos aspectos “curativo” e 

“preventivo” até então considerados. 

No que concerne ao direito à saúde, trata-se de um direito social, que integra a 

Segunda Geração dos Direitos Fundamentais e, como referido, são direitos que se 

concretizam, gradativamente, por meio de prestações positivas do Estado e exatamente por 

isso reclamam uma atuação continuamente intervencionista do Estado.  

A propósito, destaca Mariana Filchtiner Figueiredo115: 

 

 

                                                            
114SCHWARTZ, Germano. Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica. Porto Alegre: Livr. do 

Advogado, 2001. p. 34  
115FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e 

efetividade. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2007. p. 32. 
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“[...] A existência real e concreta de cada um dos direitos humanos116 
depende do reconhecimento e da proteção integral de todo o conjunto 
deles. Já a interdependência dos direitos humanos explicita que nenhum 
direito, mesmo se concebido segundo o “arquétipo liberal” das 
liberdades, pode ser realizado sem a simultânea consecução dos demais; 
ou seja, há uma relação de reciprocidade e mútua dependência que une os 
direitos humanos uns aos outros, sejam direitos civis e políticos, sejam 
direitos econômicos, sociais e culturais. Formou-se um consenso na 
comunidade internacional, enfim, de que para querer alcançar o bem-
estar, é indispensável garantir a liberdade e, para assegurar a liberdade, é 
indispensável construir o bem-estar.”  

 

Por determinação da Constituição Federal de 1988, a atuação do Estado brasileiro 

está direcionada à proteção e garantia dos direitos civis, políticos e sociais e revelam a 

opção constitucional pela prevalência dos valores e princípios que norteiam e estruturam 

um Estado promotor de justiça social. Isto porque, para além da igualdade formal, de resto 

já assegurada em Cartas Políticas anteriores, a Constituição elegeu a dignidade da pessoa 

humana como o valor nuclear, o princípio matriz que estrutura e fundamenta o Estado 

Democrático de Direito.  

Num contexto de prevalência de princípios e de valores sociais, a Constituição 

Federal definiu como objetivos fundamentais: a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º).  

A eleição explícita de objetivos fundamentais e a dimensão dos compromissos 

assumidos demonstram que a Constituição Federal absorveu e incorporou a 

universalização dos direitos da cidadania, enquanto princípio, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade, condição econômica social e quaisquer outras formas de 

discriminação. A Constituição assumiu, portanto, e de modo inequívoco, o compromisso 

com a igualdade material que deve ser alcançada por meio da justiça social e da promoção 

do bem comum. 

Em se tratando de Direitos Fundamentais de Segunda Geração, importante salientar 

que a doutrina tem feito distinções entre os direitos sociais, diferenciando-os em direitos 

                                                            
116FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. op. cit., p. 19 A autora emprega a expressão “direitos humanos” no 

sentido de designar a proteção jurídica atribuída a esses direitos pela comunidade jurídica internacional, 
isto é, sem limitações de tempo e espaço e universalmente válidos; enquanto direitos fundamentais 
designam as dimensões interna e nacional desses direitos, bastando apenas que tenham sido contemplados 
“material e formalmente pelo direito constitucional positivo brasileiro vigente.” 
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sociais propriamente ditos, direitos econômicos, direitos culturais, conforme leciona José 

Adércio Leite Sampaio117:  

 

“[...] Os direitos sociais, propriamente ditos seriam aqueles necessários à 
participação plena na vida da sociedade, incluindo o direito à educação, a 
instituir e manter uma família, à proteção da maternidade e da infância; 
bem como para permitir o gozo efetivo dos direitos de primeira geração. 
Já os direitos econômicos, se destinam a garantir um nível mínimo de 
vida e segurança materiais de modo que cada pessoa desenvolva suas 
potencialidades. Estão nessa lista os direitos trabalhistas, a exemplo do 
direito ao trabalho e a um salário mínimo digno, e previdenciários, 
direitos de assistência social, do direito à saúde, à alimentação, ao 
vestuário e o direito à moradia. Por fim os direitos culturais, dizem 
respeito ao resgate, estímulo e à preservação das formas de reprodução 
cultural das comunidades, bem como se destinam a possibilitar a 
participação de todos nas riquezas espirituais comunitárias.” 

 

Diferenciados ou não, internamente, sobretudo, quanto à diversidade da destinação, 

é fato que os direitos sociais foram inseridos na Constituição Federal sem qualquer 

distinção de essência ou em razão do destino, isto é, dispôs igualmente sobre os direitos 

fundamentais sociais no art. 6º, sem diferenciar uns dos outros em grau de importância, 

prioridade ou finalidade e, ainda estabeleceu no art. 5º, §1º, que “as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Os direitos fundamentais sociais, entre os quais se insere o direito à saúde, admitem 

classificação constitucionalmente mais adequada se considerados a partir da função 

principal que exerçam podendo tanto se apresentar sob a roupagem de direitos de defesa 

como na condição de direitos a prestações, consoante afirma Ingo Sarlet118: 

 

[...] Os direitos fundamentais na sua função defensiva caracterizam-se, 
portanto, essencialmente, como direitos negativos, dirigidos 
precipuamente a uma conduta omissiva por parte do destinatário (Estado 
ou particulares - na medida em que se pode admitir uma eficácia privada 
dos direitos fundamentais). Abrangem, além dos assim denominados 
direitos de liberdade, a igualdade perante a lei, o direito à vida e o direito 
de propriedade, os quais integram o que se convencionou chamar de 
primeira geração dos direitos fundamentais. [...] Vinculados à concepção 

                                                            
117SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2010. p. 244 (o destaque é do autor). 
118SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na ordem constitucional brasileira. Revista da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 25, n. 55, p. 42-49, 2002. (os 
destaques não são do original). 
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de que ao Estado incumbe, além da não intervenção na esfera de 
liberdade pessoal dos indivíduos, assegurada pelos direitos de defesa (ou 
função defensiva dos direitos fundamentais), a tarefa de colocar à 
disposição os meios materiais e implementar as condições fáticas que 
possibilitem o efetivo exercício das liberdades fundamentais, os direitos 
fundamentais a prestações objetivam, em última análise, a garantia não 
apenas da liberdade-autonomia (liberdade perante o Estado), mas também 
da liberdade por intermédio do Estado, partindo da premissa de que o 
indivíduo, no que concerne à conquista e manutenção de sua liberdade, 
depende em muito de uma postura ativa dos poderes públicos. Assim, 
enquanto os direitos de defesa (status libertatis e status negativus) se 
dirigem, em princípio, a uma posição de respeito e abstenção por parte 
dos poderes públicos, os direitos a prestações [...], implicam postura 
ativa do Estado, no sentido de que este se encontra obrigado a colocar à 
disposição dos indivíduos prestações de natureza jurídica e material 
(fática). Os direitos fundamentais a prestações, inobstante possam ser 
referidos alguns precedentes, ainda que isolados e tímidos, enquadram-se no 
âmbito dos assim denominados direitos de segunda geração (ou dimensão), 
correspondendo à evolução do Estado de Direito, na sua matriz liberal-
burguesa, para o Estado democrático e social de Direito, consagrando-se 
apenas neste século, principalmente após Segunda Guerra Mundial.”  

 

Referido autor119 enfatiza que os direitos a prestações não se limitam aos direitos 

sociais porquanto englobam ainda os direitos à proteção e à participação na organização e 

procedimento.  

De outra senda, José Afonso da Silva120 - considerando os direitos sociais uma 

dimensão dos direitos fundamentais do homem, afirma: 

 

“[...] são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a 
realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, 
direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos 
do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições 
materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua 
vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 
liberdade.” 

 

                                                            
119SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 45-46. “Neste contexto, há que atentar para o fato de que os direitos a 

prestações não se restringem aos chamados direitos sociais, entendidos como direitos a prestações fáticas, 
englobando também os direitos à proteção e direitos à participação na organização e procedimento. 
Distingue-se, portanto, entre os direitos a prestações em sentido amplo (direitos à proteção e participação na 
organização e procedimento), que, de certa forma, podem ser reconduzidos primordialmente ao Estado de Direito 
na condição de garante da liberdade e igualdade do -status negativus - e os direitos a prestações em sentido 
estrito (direitos a prestações sociais materiais), vinculados prioritariamente às funções do Estado Social.” 

120SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 286-287. 
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Para alcançar, portanto, os objetivos fundamentais instituídos no art. 3º, a 

Constituição Federal atribui ao Estado o dever de promover e implementar políticas 

públicas direcionadas à concretização dos direitos sociais.  

É fato que em se tratando de responsabilidade, a Constituição designa ao Estado o 

papel de ator principal das políticas públicas direcionadas à promoção e implementação 

dos direitos sociais. Todavia, essa atribuição constitucional não exime a participação da 

sociedade nem, tampouco, das empresas, que, na condição de atores coadjuvantes, devem 

compartilhar com o Estado a responsabilidade pela efetivação das políticas públicas 

direcionadas à concretização dos direitos sociais, inclusive aquelas promovidas e 

implementadas pelo Estado para garantir o direito à saúde.  

Nesse sentido, Germano Schwartz121 direciona seu entendimento: 

 

“[...] O Estado Democrático de Direito é um compromisso assumido pela 
sociedade brasileira no sentido da busca de uma justiça social efetiva, de 
uma qualidade de vida que se faça presente; logo, da saúde também. No 
que concerne ao direito à saúde, vale dizer que o Estado Democrático de 
Direito impõe a todos os componentes da sociedade brasileira o dever de 
se buscar a transformação da realidade que ora se apresenta, por esta 
contrariar seus princípios, como é fato notório e como se comprovará 
adiante. Esta evidente conexão entre o Estado Democrático de Direito e a 
saúde é primordial para o entendimento e efetivação deste direito. O 
Brasil, portanto está obrigado a realizar mudanças na procura de que a 
saúde seja efetivamente aplicada e de que seja ela (saúde) um real 
instrumento de justiça social. Tendo como referencial teórico o 
magistério de Canotilho (1991), não podemos nos furtar a afirmar que a 
Constituição de 1988 é, face às suas características e ao seu Estado 
Democrático de Direito, uma constituição dirigente. Assim, possuem os 
direitos fundamentais (como é a saúde) evidente caráter vinculativo em 
relação ao legislador, ao poder público, aos órgãos administrativos, ao 
Poder Executivo, aos juízes, aos tribunais, e, também, no âmbito das 
relações jurídico-privadas (Sarlet, 1998). Desta forma, a Carta Magna 
não é um estatuto jurídico político, mas sim um plano global normativo, 
visando uma nova ordem econômica e social, e estipulando objetivos e 
programas que deverão ser efetivamente concretizados tanto pelo Estado 
como pela sociedade”. 

 

No que diz respeito às empresas, a responsabilidade está vinculada ao cumprimento 

do princípio da função social da propriedade, insculpido no art. 170, da Constituição 

Federal, porque ambos - Estado e particulares - devem contribuir para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 
                                                            
121SCHWARTZ, Germano. op. cit., p. 50. 
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O direito fundamental à saúde, um direito social, por excelência, está previsto no 

art. 6º, da Constituição Federal: 

 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” 

 

No Estado Democrático de Direito, estruturado em princípios e valores 

direcionados à realização da justiça social, o direito à saúde deve ser concretizado em 

conformidade com o disposto no art. 196, da Constituição ora reiterado: 

 

“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.”. 

 

Imperioso destacar que a determinação do real significado e do exato alcance do 

direito à saúde revela-se muito complexa, porquanto não há nas normas constitucionais 

identificação precisa do “quê” e da dimensão do “quanto” exatamente estariam 

compreendidos na garantia e promoção da saúde que possibilite aos indivíduos exigir o 

cumprimento do direito assegurado na Constituição Federal.  

A propósito, Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo acentuam122: 

 

“[...] a Constituição de 1988 alinhou-se à concepção mais abrangente do 
direito à saúde, conforme propugna a OMS, que ademais de uma noção 
eminentemente curativa, compreende as dimensões preventiva e 
promocional na tutela jusfundamental. Nessa direção, parece mais 
apropriado falar-se não simplesmente em direito à saúde, mas no direito à 
proteção e à promoção da saúde, inclusive como ‘imagem horizonte’ a 
ser perseguida. Seguindo as diretrizes do texto do art. 196 da CF/1988, 
tem-se que a ’recuperação’ como referência à concepção de ‘saúde 
curativa’, ou seja, à garantia de acesso, pelos indivíduos, aos meios que 
lhes possam trazer a cura da doença, ou pelo menos uma sensível 
melhora na qualidade de vida (o que, de modo geral, ocorre nas 

                                                            
122SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à proteção e promoção 

da saúde. In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (Orgs.). Direitos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. p. 786-787. (Coleção doutrinas essenciais; v. 3). (o 
destaque não é do original). 
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hipóteses de tratamentos contínuos). Já as expressões ‘redução do risco 
de doença’ e ‘proteção’ reportam-se à noção de ‘saúde preventiva’, pela 
realização das ações e políticas de saúde que tenham por escopo evitar o 
surgimento de doença ou do dano à saúde (individual ou pública), 
ensejando a imposição de deveres específicos de proteção, decorrentes, 
entre outros, da vigência dos princípios da precaução e prevenção. O 
termo ‘promoção’, enfim, atrela-se à busca da qualidade de vida, por 
meio de ações que objetivem melhorar as condições de vida e de saúde 
das pessoas. [...]”  

 

Embora seja tarefa árdua e complexa identificar, no texto constitucional, o 

conteúdo do direito à promoção e proteção da saúde, sobretudo, em face da diversidade de 

ações e prestações, intrínsecas à determinação do conteúdo desse direito fundamental, é 

incontestável o entendimento de que diversos fatores sociais, culturais e ambientais 

impactam direta e/ou indiretamente os resultados da promoção, da proteção e da 

recuperação da saúde. São fatores sociais, culturais e ambientais que comprometem a 

integridade da saúde humana: falta de moradia digna, baixa renda, desemprego e os 

subempregos, falta de saneamento básico, poluição, falta de alimentação sadia, falta de 

água potável, entre outros. 

 

Em estudo anteriormente realizado123, analisamos as consequências e os efeitos 

adversos que o consumo reiterado de alimentos industrializados provoca na saúde humana 

e impacta negativamente a sadia qualidade de vida. Naquela oportunidade, concluímos: 

 

“[...] o sistema de serviços de saúde previsto no art. 196 e seguintes da 
Constituição Federal tem sua implementação vinculada a outras ações, 
pois prevenção e remoção de doenças e outros agravos que tenham 
influência direta ou indireta sobre a saúde só são eficazes se houver a sua 
interação com políticas desenvolvidas em outras áreas, como saneamento 
básico, meio ambiente, previdência, criação de empregos. A Lei nº 
8.080/90, no art. 3º, menciona, num rol exemplificativo, os fatores 
determinantes da saúde: alimentação, moradia, saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e 
serviços essenciais. [...] A expressão sadia qualidade de vida reúne esses 
direitos, admitindo vários conteúdos, modificáveis diante de 
conhecimentos e experiências das diversas culturas no espaço e no 
tempo; contudo, há que se considerar existente um patamar mínimo, tanto 
assim que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) instituiu o Índice de Desenvolvimento Humanos (IDH) para 
avaliar o desenvolvimento de um povo com base na renda, saúde e 

                                                            
123NUNES, Mérces da Silva. O direito fundamental à alimentação e o princípio da segurança. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. p. 169-170. 
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educação, considerados critérios para medir a qualidade de vida. O 
patamar mínimo da qualidade de vida é a satisfação de necessidades 
básicas humanas, a alimentação, acesso à água potável, habitação, 
trabalho, educação, lazer, meio ambiente equilibrado, fatores que levam à 
aquisição e obtenção de saúde”. 

 

Ainda, quanto ao conteúdo do direito à saúde, Mariana Fichtiner124 observa: 

 

“[...] Na mesma direção, Sarlet equipara vida digna à vida saudável, 
aproximando os conceitos de qualidade de vida e dignidade de pessoa 
humana: o completo bem-estar físico, mental e social densifica o 
princípio da dignidade humana, pois nãos e imagina que condições de 
vida insalubres e, de modo geral, inadequadas, sejam aceitas como 
conteúdo de uma vida com dignidade. Esse entendimento respalda a 
afirmação da justiciabilidade do direito à saúde, inclusive quanto à 
prestações materiais originárias e ao menos naquilo que pertina à 
proteção da dimensão de dignidade humana que integre o conteúdo do 
direito à saúde.” 

 

No mesmo sentido, Schwartz125:  

 

“[...] A qualidade de vida faz parte da saúde, que, por sua vez, é um 
processo sistêmico. Logo, a qualidade de vida também é processo e 
também é sistêmica. O conceito de saúde age diretamente sobre o 
conceito de qualidade de vida, de acordo com as novas concepções 
doutrinárias. Uma variedade de direitos compõe, interage, influi e 
modifica a qualidade de vida, como já dito anteriormente. Esses direitos 
podem ser chamados de direitos afins ao direito de saúde. Vale dizer: são 
direitos afins à qualidade de vida. São os direitos que influirão no 
conceito de saúde. Com base na doutrina e na legislação atual, podemos 
afirmar que os direitos afins ao direito à saúde são (sem excluir novos 
direitos que porventura surjam e sem querer ser taxativo): direito à 
moradia, direito ao saneamento, direito ao bem-estar social, direito ao 
trabalho e à saúde no trabalho, direito à proteção da família, direito da 
seguridade social, direito à saúde física e psíquica, direito a morrer 
dignamente, direito de informação sobre o estado de saúde e nutrição, 
direito a não ter fome, direito à assistência social e direito de acesso aos 
serviços médicos”. 

 

 

 

 
                                                            
124FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. op. cit., p. 82. 
125SCHWARTZ, Germano. op. cit., p. 40-41. 
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2.2.2 Doenças raras e medicamentos de alto custo 

 

As Doenças Raras afetam milhões de pessoas no mundo e, muito embora, 

algumas sejam individualmente raras, outras acometem um percentual significativo da 

população, o que atualmente tem sido considerado um problema de saúde pública. É 

considerada rara a doença que possui baixa prevalência em uma determinada população.126 

São doenças que suscitam debates em quase todos os países e não há unanimidade 

sequer em relação ao seu conceito. A importância da adoção de um conceito é determinante 

para a formulação e desenvolvimento de políticas públicas para doenças raras. 

A Organização Mundial de Saúde define doença rara a que afeta até 65 pessoas 

em cada 100.000 indivíduos, o que representa 1,3 pessoas para cada 2000 indivíduos.  

As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e 

sintomas e não só variam de doença para doença como de pessoa para pessoa. Referidas 

doenças são geralmente crônicas, progressivas, degenerativas e até mesmo 

incapacitantes.127  

Oitenta por cento (80%) das doenças raras decorrem de fatores genéticos, 

envolvendo uma ou mais anomalias cromossômicas ou até mesmo mutação nos genes; as 

demais são decorrentes de causas ambientais, infecciosas, imunológicas, dentre outras.128 

As doenças raras podem ainda ser classificadas conforme sua natureza de origem 

em genética e não genética.129 

As genéticas subdividem-se em grupos distintos:  

I- Anomalias Congênitas;  

II- Deficiência Intelectual/Cognitiva; 

III- Doenças Metabólicas. 

 

 

                                                            
126MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. 

Doenças prevalentes: doenças com maior número de casos existentes em função da população de uma 
região geográfica determinada. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

127ANEXO I Consulta pública n. 07 de 10 de abril de 2013. 
128ANEXO I Consulta pública n. 07/2013. 
129ANEXO I Consulta pública n. 07/2013. 
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As de natureza não genética são classificadas conforme a causa: 

I- Infecciosas; 

II– Inflamatórias; 

III– Autoimunes.  

 

A Organização Europeia para Doenças Raras (Eurordis)130, apesar de reconhecer a 

existência de doenças raras que ocorrem com uma frequência ainda menor do que 1 por 

100.000 habitantes (parâmetro inferior à incidência definida pela Comissão Europeia de 1 

para 2000 habitantes), disponibiliza assistência à saúde apenas para as doenças raras 

consideradas severas, assim identificadas: 

1. Doenças crônicas sérias, degenerativas e que normalmente oferecem risco de 

morte; 

2. Doenças incapacitantes, que comprometem a qualidade de vida em decorrência da 

falta de autonomia; 

3. Doenças em que o nível da dor e de sofrimento do indivíduo e de sua família é 

elevado; 

4. Doenças para as quais não existe cura efetiva, mas os sintomas podem ser tratados 

para melhorar a qualidade e a esperança de vida do paciente.  

 

Estudo da Interfarma131 - desenvolvido pela IMS Health e Prospectiva 

Consultoria,132 aponta a estimativa de que existam cerca de 7000 doenças raras no mundo e 

que, embora individualmente afetem um restrito número de pessoas, “em conjunto afetam 

                                                            
130EURORDIS: É uma organização não governamental organizada por pacientes e indivíduos ativos na área 

de doenças raras. Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com doenças raras na 
Europa. EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASES (EURORDIS). Disponível em: 
<http://www.eurordis.org/IMG/pdf/princeps_documents-EN.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2013. 

131Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Fundada em 1990, a Interfarma é uma entidade 
setorial, sem fins lucrativos, que representa empresas e pesquisadores nacionais ou estrangeiros 
responsáveis pela inovação em saúde no Brasil. Atualmente, a Interfarma possui 53 laboratórios associados, 
que hoje, são responsáveis pela venda de 80% dos medicamentos de referência do mercado e por 34% dos 
genéricos, no canal farmácia. INTERFARMA. Disponível em: 
<http://www.interfarma.org.b/interfarma.php>. Acesso em: 03 dez. 2013. 

132Consultora Internacional de Marketing Farmacêutico. IMS HEALTH LDA. Disponível em: 
<http://imshealth.pai.pt/ms/ms/imshealth-lda-consultores-2740-299-porto-salvo/ms-90020766-p-3>. 
Acesso em: 05 dez. 2013. 
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uma parcela considerável da população mundial - entre 6% e 8%, ou 420 milhões a 560 

milhões de pessoas e desse total, aproximadamente 13 milhões estão no Brasil.” 133 

As informações consolidadas no perfil epidemiológico do referido estudo indicam: 

 

[...] “Em torno de 80% das doenças raras tem origem genética. O restante 
decorre de infecções bacterianas e virais, alergias, ou causas 
degenerativas. A maioria das doenças raras (75%) se manifesta no início 
da vida e afeta, sobretudo, crianças de 0 a 5 anos. Elas contribuem ainda 
significativamente para a morbimortalidade nos primeiros 18 anos de 
vida. [...]  

No complexo universo das doenças raras, existem pelo menos três 
diferentes situações que devem ser contempladas em qualquer política de 
saúde:  

95% não possuem tratamento e demandam serviços especializados de 
reabilitação que promovam a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes;  

Em torno de 2% das doenças raras podem se beneficiar de medicamentos 
órfãos capazes de interferir na evolução da doença.  

Os outros 3% contam com tratamentos já estabelecidos para outras 
doenças, que ajudam a atenuar os sintomas. Nesses casos, o 
medicamento, apesar de ministrado no cuidado de um paciente com 
doenças raras, não é considerado um medicamento órfão”. 134-135 

 

É muito comum que o conceito de doença rara seja confundido com o de doença 

negligenciada porque os medicamentos usados no tratamento de ambas é indistintamente 

denominado “medicamento órfão.” Enquanto a denominação de doença rara decorre da 

baixa prevalência na população, as doenças negligenciadas referem-se às denominadas 

doenças tropicais, comuns em regiões e países em fase de desenvolvimento e que 

atingem, em geral, população de baixa renda. São exemplos de doenças negligenciadas a 

Leishmaniose, Chagas, Hanseníase e outras causas por agentes infecciosos e 

parasitários.136 

                                                            
133ANEXO II - Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional. 
134ANEXO II – Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional. p. 8. 
135“Droga Órfã é um medicamento destinado ao diagnóstico, prevenção e tratamento de uma doença rara ou 

negligenciada, cuja produção não é economicamente viável devido ao mercado consumidor estritamente 
pequeno ou carente de recursos financeiros. Estas drogas são, em sua maioria, ineficientes em termos 
econômicos, de maneira que os sistemas de saúde pública, em geral, não se dispõem a fazer um 
investimento em pesquisa e desenvolvimento destes remédios.” ARAÚJO, Felipe. Drogas órfãs. 
Disponível em: <http://www.infoescola.com/farmacologia/drogas-orfas>. Acesso em: 05 dez. 2013. 

136ANEXO II – Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional. p. 8. 
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No que diz respeito aos medicamentos, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumo Estratégico, do Ministério da Saúde,137 define como excepcional o medicamento, 

 

“utilizado no tratamento de doenças crônicas, considerado de caráter 
individual e que, a despeito de atingirem um número reduzido de pessoas, 
requerem tratamento longo ou até mesmo permanente, com o uso de 
medicamentos de custos elevados. Por serem, em sua maioria, 
medicamentos excessivamente onerosos, são também chamados de 
medicamentos de alto custo.” 

 

A qualificação de “excepcional”, atribuída a um medicamento pela legislação 

brasileira, tem por finalidade identificar situações relacionadas às doenças que afetam um 

número reduzido de pessoas, sejam ou não portadores de doenças raras.  

Para a legislação brasileira um medicamento órfão é considerado um medicamento 

excepcional, porque se caracteriza pela baixa prevalência na população. 

Por se tratar de medicamentos consumidos com menor frequência - em face do 

reduzido número de doentes - os medicamentos excepcionais são produzidos em menor 

escala, o que eleva o custo e as despesas com o tratamento dos pacientes. 

A Associação das Indústrias Farmacêuticas – Interfarma, no estudo já referido, 

sugere mudanças na legislação brasileira no sentido de ser afastado o critério de prévia 

avaliação de impacto nos custo para fins de inclusão de medicamentos órfãos no SUS: “Por 

se destinar a poucas pessoas e não ter seu custo de desenvolvimento diluído entre grandes 

grupos populacionais, os medicamentos órfão acabam sendo mais caros que os 

convencionais.”138 

No que concerne à assistência à saúde para doenças raras, são inúmeras e distintas 

as dificuldades que devem ser enfrentadas e superadas, sobretudo, as questões pertinentes 

ao direito de acesso a cuidados, tratamentos e fornecimento adequado de medicamentos. 

No estudo já referido139, a Interfarma retrata outras dificuldades e barreiras 

existentes na situação brasileira: 

 

                                                            
137MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/>. Acesso em: 05 dez. 2013. 
138ANEXO II – Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional. p. 11. 
139ANEXO II – Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional. p. 11. 
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“A primeira grande dificuldade que as pessoas enfrentam é saber que são 
portadoras de uma doença rara. São duas as principais causas do 
problema: a inexistência de profissionais capacitados para fazer o 
diagnóstico clínico e o fato do SUS não incluir no seu rol de 
procedimentos os testes genéticos necessários para confirmar o 
diagnóstico.  

Estima-se que os pacientes levem em média de dois a quatro anos 
perambulando pelos serviços de saúde e por profissionais de várias 
especialidades até que a doença seja identificada. [...] 

O diagnóstico tardio faz com que a doença evolua rapidamente e atinja 
estágios crônicos e incapacitantes, tornando o tratamento muito mais 
sacrificante e pouco efetivo para o paciente. [...] 

Em torno de 80% das doenças raras tem origem genética e precisam ser 
acompanhadas por médicos geneticistas. Atualmente, existem no Brasil 
cerca de 200 médicos especializados e registrados na Sociedade 
Brasileira de Genética Médica – o equivalente a um geneticista para cada 
1,25 milhão de brasileiros. Para se ter uma medida da defasagem, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que haja um 
geneticista para cada 100.000  habitantes. Por esse critério, o Brasil 
apresenta um déficit atual de aproximadamente 1800 profissionais.” 

 

O diagnóstico precoce é fator crucial em se tratando de doenças raras, pois de 

acordo com a Orphanet140, em diversas doenças raras os sintomas podem ser observados no 

nascimento ou ainda durante a infância, como é o caso, por exemplo, da atrofia muscular 

espinhal proximal, neurofibromatose, osteogenese imperfeita, condrodisplasias ou 

síndrome de Rett. Todavia, mais de 50% das doenças raras manifestam-se na idade adulta, 

como é o caso das doenças de Huntington, Crohn e Charcot-Marie-Tooth, da esclerose 

lateral amiotrófica, do sarcoma de Kaposi ou do cancro da tiróide.141  

De outro lado, o campo das doenças raras apresenta deficit de conhecimentos 

médicos e científicos. Até muito recentemente não existiam políticas públicas nem, 

tampouco, investigação científica no campo das doenças raras. E, embora para muitas 

doenças não haja ainda tratamento específico, os cuidados adequados podem melhorar a 

qualidade e a esperança de vida dos doentes afetados. 142 

                                                            
140Orphanet é um banco de dados de informações sobre doenças raras e medicamentos órfãos para todos os 

públicos. É liderada por um consórcio de cerca de 40 países, coordenados pela equipe francesa do INSERM 
(Instituto Nacional de Saúde e de Pesquisas Médicas). Seu objetivo é contribuir para melhoria do 
diagnóstico, cuidados e tratamento de pacientes com doenças raras. ORPHANET. Disponível em: 
<http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanet.php?lng=PT. Acesso em: 05 dez. 2013. 

141SOBRE doenças raras. Disponível em: <http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=PT>. Acesso em: 05 dez. 2013. 

142Id. Ibid. 
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Os doentes enfrentam dificuldades semelhantes na busca de diagnóstico, 

informações e orientação adequada que deveriam ser prestadas por profissionais 

especializados. Questões específicas são igualmente apresentadas no acesso a cuidados de 

saúde de qualidade, apoio social e médico, ligação efetiva entre os hospitais e centros de 

saúde, bem como na integração profissional e social e na independência dos pacientes.143 

São dificuldades que devem ser superadas com a existência de legislação 

específica, assistência médica e hospitalar, incentivo à pesquisa de doenças raras, 

capacitação de profissionais de saúde, equipes multidisciplinares, centro de referências, 

entre outras. Devido à falta de conhecimentos científicos e médicos especializados, muitos 

doentes não são diagnosticados e suas doenças permanecem sem identificação. Estas 

pessoas são as que têm mais dificuldades em receber apoio apropriado e são mais 

vulneráveis do ponto de vista psicológico, social, econômico e cultural.144 

Além da escassez de profissionais especializados para fazer o diagnóstico clínico, 

da falta de inclusão dos testes genéticos, para confirmar o diagnóstico, no rol de 

procedimentos do SUS, no estudo já referido, a Associação das Indústrias Farmacêuticas - 

Interfarma considera que a legislação brasileira - relativa aos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas, dificulta a incorporação de medicamentos órfãos no SUS, uma vez 

que a “baixa prevalência das doenças não possibilita que os testes clínicos de comprovação 

de eficácia dos medicamentos órfãos tenham a mesma duração e número de pacientes 

envolvidos que os de grande prevalência.”145  

Por ocasião do lançamento da Série A. Normas e Manuais Técnicos de Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Farmacêuticas, o Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da 

Saúde, Alberto Beltrame defendeu a necessidade de um medicamento ser submetido à 

avaliação mais precisa, a fim de que reste comprovada sua eficácia e sejam identificados os 

benefícios para a saúde humana, antes que a empresa obtenha o Registro da droga para fins 

de comercialização. 

Sobre a importância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, afirmou:146 

 

                                                            
143SOBRE doenças raras, cit. 
144Id. Ibid. 
145ANEXO II – Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional. p. 11. 
146MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. 

Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos, v. 1). (os destaques não são do original). 
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“Uma adequada assistência farmacêutica é parte essencial da assistência à saúde, 
e o acesso a medicamentos é, em muitos casos, fundamental para o processo de 
atenção integral à saúde. 

A garantia do acesso a medicamentos, especialmente àqueles recém-lançados, 
ditos inovadores, no entanto, tem sido tema frequente de debates e até mesmo de 
tensões entre usuários e gestores do SUS, muitas vezes mediadas pelo Judiciário. 

A sociedade tem assistido esperançosa, ou até mesmo assombrada, a uma 
verdadeira avalanche de inovações tecnológicas no campo da saúde.  

Há menos de dez anos, cerca de metade dos recursos diagnósticos e terapêuticos 
hoje existentes não estavam disponíveis. A aceleração das inovações tem 
marcado de forma indelével a medicina neste início de século. 

A escalada do conhecimento e a velocidade com que este se transforma em 
produtos inovadores, ou pretensamente inovadores, atendem, de um lado, ao 
legítimo anseio de médicos, pacientes e gestores de sistemas de saúde em poder 
dispor e oferecer mais e melhores recursos terapêuticos.  

De outro lado, são instrumentos na disputa entre conglomerados farmacêuticos e 
produtores de equipamentos em colocar-se adiante uns dos outros e, com isso, 
garantir mercados e dividendos a seus acionistas, pois da inovação dependem o 
lucro e a sobrevivência dessas empresas. 

Em face deste imperativo empresarial e da ansiedade generalizada da sociedade 
por soluções terapêuticas, a cada ano são lançados medicamentos e outros 
produtos, cujo processo de desenvolvimento e avaliação, muitas vezes, deixa a 
desejar, seja pela grande assimetria entre benefícios e custos ou simplesmente 
pela sua segurança, nem sempre bem estabelecida. 

Assim, se o acesso a medicamentos, especificamente, é questão central da 
atenção à saúde, é preciso que se discuta e se defina sua abrangência. Deve 
ser ele ilimitado, mesmo que envolva medicamentos experimentais, sem 
registro no Brasil e sem suficiente comprovação científica de eficácia e 
efetividade, ou deve ser tecnicamente parametrizado? 

Diante deste quadro, a inovação tecnológica e, especialmente, sua 
incorporação à prática assistencial e aos sistemas de saúde, não podem se 
curvar a pressões corporativas, industriais ou mercantis, e sim ser 
subordinadas aos interesses da saúde pública, da sociedade, das pessoas. 
Deve-se evitar que um objeto de pesquisa, uma hipótese ou um resultado 
interino sejam antecipados como conhecimento científico definitivo e 
extrapole-se como uma conduta médica estabelecida antes das verificações e 
validações necessárias. 

Escolhas precisam ser feitas. Governos, sociedade, indivíduos, assim como as 
famílias frequentemente se deparam com a necessidade de fazer escolhas. E 
essas escolhas não são apanágio de países pobres ou emergentes. Países 
desenvolvidos também o fazem. Sistemas de saúde, especialmente os de 
cobertura universal como o nosso, devem ser ainda mais criteriosos nas suas 
escolhas. 

A incorporação de novas tecnologias, insumos, equipamentos e 
medicamentos envolve, além de aspectos econômicos e orçamentários, 
aspectos morais e éticos, adequada alocação de recursos públicos e critérios 
técnicos que não dispensam a evidência científica de sua validade, nem a 
determinação de seu custo/benefício e de seu custo/utilidade. 

Assim, fazer as escolhas corretas é o desafio que se impõe aos atores no campo da 
saúde, sejam eles governo, pagadores privados, profissionais de saúde e 
consumidores. O desafio é proceder ao escrutínio sistemático das inovações com 
vistas a identificar aquelas que aportem benefícios reais, para então incorporá-las. 
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O Ministério da Saúde, ao reafirmar seus compromissos de fazer de seu 
cotidiano uma luta permanente para melhorar as condições de saúde de nossa 
gente, de aumentar ações e serviços de saúde, de ampliar o acesso e a atenção à 
saúde com justiça e equidade e de promover a adequada alocação dos recursos 
públicos, tem sido responsável em suas escolhas e criterioso quanto às suas 
incorporações. De forma clara e transparente, com base em firmes critérios 
técnicos e em evidências científicas, as incorporações têm beneficiado sempre as 
alternativas diagnósticas e terapêuticas reconhecidamente seguras e efetivas, 
cujos benefícios e custos guardem o melhor equilíbrio possível e não 
prejudiquem a justiça e a igualdade de acesso a elas. 

A incorporação de uma nova tecnologia precisa seguir-se de uma adequada 
utilização na prática assistencial, de forma a gerar os melhores impactos 
esperados sobre a saúde da população. A elaboração e a publicação dos 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) têm papel essencial 
nesse processo. 

Ao publicar este primeiro volume dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas, o Ministério da Saúde cumpre um relevante papel na organização e 
qualificação da atenção à saúde e do próprio SUS bem como na melhoria de sua 
gestão. Difunde-se, desta maneira, em larga escala, informação técnica de 
qualidade baseada na melhor evidência científica existente. Observando ética e 
tecnicamente a prescrição médica, os PCDTs têm o objetivo de estabelecer os 
critérios de diagnóstico de doenças, o algoritmo de tratamento com os 
medicamentos e as doses adequadas, os 

mecanismos para o monitoramento clínico quanto à efetividade do tratamento e a 
supervisão de possíveis efeitos adversos, além de criar mecanismos para a 
garantia da prescrição segura e eficaz. 

Além de nortearem uma assistência médica e farmacêutica efetiva e de 
qualidade, os PCDTs auxiliam os gestores de saúde nas três esferas de 
governo, como instrumento de apoio na disponibilização de procedimentos e 
na tomada de decisão quanto à aquisição e dispensação de medicamentos 
tanto no âmbito da atenção primária como no da atenção especializada, 
cumprindo um papel fundamental nos processos de gerenciamento dos 
programas de assistência farmacêutica, na educação em saúde, para 
profissionais e pacientes, e, ainda, nos aspectos legais envolvidos no acesso a 
medicamentos e na assistência como um todo.” 

 

As exigências determinadas pela legislação brasileira relativamente à avaliação de 

um medicamento, antes de o produto ser disponibilizado para consumo humano, são 

legítimas e necessárias. De fato, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas são os 

instrumentos mais adequados e eficientes para que um fármaco ou uma droga farmacêutica 

seja analisada e avaliada quanto aos requisitos de eficácia147 (alcançada por meio de 

                                                            
147NOËL, François. Eficácia, efetividade e eficiência de um fármaco. Instituto Virtual de Fármacos do Estado 

do Rio de Janeiro IVFRJ. 33. ed. Disponível em: 
<http://www.ivfrj.ccsdecania.ufrj.br/ivfonline/edicao_0033/terminologia.html>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
“Apesar de poder ser considerados sinônimos pelo público leigo, estes termos possuem significados 
diferentes para os especialistas em Pesquisa Clínica. Cientes de que estas diferenças nem sempre estão bem 
assimilados no meio da Farmacologia básica, estamos reportando aqui definições que esperamos 
esclarecedoras. Nota-se que a confusão pode ser exacerbada pelo fato de uma mesma terminologia ter 
significado diferente na pesquisa básica e clínica, como é o caso do termo "eficácia".  
De fato, na pesquisa básica, a "eficácia" de um fármaco refere-se, freqüentemente, à sua capacidade 
máxima de produzir um efeito, ou seja, este termo é muitas vezes usado como sinônimo de "atividade 
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ensaios clínicos randomizados placebo-controlados), posologia (compreende a quantidade 

(dose) necessária da droga, o intervalo de tempo entre as doses, o tempo de uso do 

medicamento), avaliação da apresentação de efeitos adversos (análise determinante e 

indispensável à fixação dos padrões de segurança da droga destinada ao consumo 

humano), interação medicamentosa (compatibilidade com outras drogas), avaliação do 

critério custo-efetividade (demonstração de benefícios reais para os pacientes), entre 

outros,  independente de se tratar de medicamento essencial ou excepcional destinado ao 

tratamento de doenças raras. 

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de Guillain-Barré 

(GBS) descrito no Anexo IV148 foi realizado em conformidade com as exigências da 

legislação brasileira para avaliação da eficácia dos tratamentos específicos da doença. 

São exemplos de doenças raras:  

 

Síndrome de Guillain-Barré (GBS)149 é o termo usado para descrever 
um espectro de neuropatias pós-infeciosas raras que ocorrem geralmente 
em indivíduos previamente saudáveis. 

A incidência global anual de GBS varia entre 1/91.000 e 1/55.000. Na 
Europa e na América do Norte, a AIDP é a forma mais frequente de GBS 
(representando cerca de 90% dos casos) e, assim, o termo GBS, em geral, 

                                                                                                                                                                                    
intrínseca" (como chamado por Ariëns) ou "efeito agonístico máximo" (como atualmente recomendado 
pela IUPHAR), facilmente medido no platô da curva "concentração-efeito". Este efeito máximo é melhor 
expresso como fração ( ) do efeito produzido pelo agonista total do mesmo tipo, atuando através dos 
mesmos receptores, nas mesmas condições. Um agonista total tem a = 1, enquanto um antagonista tem a = 
0. De forma mais restrita, o termo "eficácia intrínseca" (E), introduzido por Furchgott, é atualmente 
reservado para representar o estímulo produzido pela interação de uma molécula do fármaco com um único 
receptor (este parâmetro é uma característica do fármaco para um determinado receptor, não dependendo 
do sistema de transdução de sinal presente na célula). 
Por outro lado, na pesquisa clínica, a “eficácia” refere-se à capacidade de um medicamento, na dose 
recomendada, em produzir efeitos benéficos em circunstâncias ideais, como nos ensaios clínicos 
randomizados. A eficácia é então medida pela avaliação dos resultados clínicos e estatísticos do ensaio 
clínico. Porém, os pacientes estudados nestes ensaios controlados são geralmente jovens, de sexo 
masculino, brancos, acometidos por uma única patologia e usando um único tratamento. A maioria dos 
pacientes na prática médica não se encaixa nesta descrição.  
Assim sendo, o termo efetividade tem outro significado, sendo utilizado para medir o efeito de um 
medicamento na terapêutica, ou seja em condições "reais" da população como um todo, ao contrário do que 
é avaliado durante os ensaios clínicos controlados, quando os pacientes envolvidos foram rigorosamente 
selecionados2. Desta forma, a baixa adesão do paciente a um tratamento (em função de efeitos adversos ou 
complicações do esquema terapêutico), pode influenciar sua efetividade, assim como a presença de co-
morbidades ausentes nos pacientes incluídos nos ensaios clínicos controlados. A efetividade pode ser 
avaliada em estudos observacionais, na prática usual da medicina. - O terceiro termo, "Eficiência", é 
utilizado quando se avalia a relação custo-efetividade de um tratamento para o paciente ou a sociedade.”.  

148ANEXO IV – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Síndrome de Guillain-Barré. 2. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, v. 1). 

149DOORN, Pieter van. Síndrome de Guillain-Barré. Disponível em: <http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/OC_Exp.php?lng=PT&Expert=2103>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
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é sinónimo de AIDP nos países ocidentais. As formas axonais 
representam apenas 3-5% dos casos nos países ocidentais, mas são muito 
mais frequentes (30% -50% dos casos de GBS) na Ásia e na América 
Latina. 

O GBS é clinicamente heterogéneo e abrange polirradiculoneuropatia 
desmielinizante inflamatória aguda (AIDP), neuropatia axonal motora 
aguda (AMAN) e neuropatia axonal sensório-motora aguda (AMSAN), 
síndrome de Miller-Fisher (MFS; ver estes termos) e algumas outras 
variantes regionais. 

Na maioria dos casos, uma doença infeciosa precede o aparecimento de 
fraqueza muscular com infecção por Campylobacter jejuni sendo o 
evento inicial mais frequentemente identificado. O GBS também foi 
descrito após a vacinação ou na sequência de uma intervenção cirúrgica. 

O tratamento consiste na administração rápida de imunoglobulina 
intravenosa (IgIV) ou plasmaferese. A fisioterapia e reabilitação são 
também importantes. 

O prognóstico é variável, dependendo da forma de GBS e varia desde 
doentes com recuperação completa, passando por doentes que são 
incapazes de caminhar 6 meses após a apresentação da doença, e para os 
doentes nos quais a doença tem um desfecho fatal. 

Doença de Pompe.150 A doença de armazenamento de glicogénio tipo 2 ( 
GSD II ) é uma doença de armazenamento lisossómico que afecta 
particularmente os músculos esqueléticos e respiratórios, com variados 
graus de gravidade, e que, na forma infantil, está associado a 
cardiomiopatia hipertrófica. A incidência é estimada em cerca de 1/57000 
para os adultos e 1/138000 para as crianças. 

A forma infantil da doença de Pompe começa antes dos 3 meses de idade 
com hipotonia major, dificuldades de sucção e deglutição, cardiomiopatia 
hipertrófica e hepatomegalia progressiva. A forma no adulto é 
caracterizada por miopatia progressiva das cinturas com início nos 
membros inferiores e afetando o sistema respiratório, que pode ser o 
primeiro sinal da doença. Existe um largo espectro de formas intermédias 
entre estes dois extremos. 

A doença é causada por uma deficiência na alfa-1,4-glicosidase, a qual 
hidrolisa o glicogénio em glicose, levando a uma sobrecarga de 
glicogénio intra-lisossomal. A deficiência é ubiquitária, mas ela só se 
expressa clinicamente em determinados órgãos (principalmente no 
coração e/ou músculos esqueléticos). O gene (GAA) está localizado no 
cromossoma 17q25. A heterogeneidade clínica, resultou na identificação 
de várias mutações, embora algumas sejam mais frequentes do que 
outras. A transmissão é autossómica recessiva. 

O diagnóstico biológico é baseado em evidências de deficiência 
enzimática (linfócitos em amostras de sangue seco, fibroblastos ou 
amostra de vilosidades corionicas). Na forma infantil, os diagnósticos 
diferenciais são, principalmente, doença de Werdnig-Hoffman (ver este 
termo) e cardiomiopatia hipertrófica metabólica ou idiopática. Quando o 
início da doença é mais tardio, é reminiscente da doença de Danon. 

                                                            
150FROISSART, Roseline; MAIRE Irène. Glicogenose tipo 2. Disponível em: 

<http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=PT&Expert=365>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
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Para a forma adulta, os diagnósticos diferenciais incluem outras causas de 
miopatia. É possivel realizar teste de portador quando ambas as mutações 
foram identificados no doente. O diagnóstico pré-natal é possível por 
medição da actividade da enzima numa amostra fresca de vilosidades 
coriónicas, e avaliando as mutações identificadas nas células fetais do 
doente. Em casos muit2o raros, o diagnóstico pré-natal é complicado por 
pseudodeficiencias.  

Além do tratamento sintomático, está disponivel uma terapêutica de 
substituição enzimática: em março 2006 a alfa alglucosidase obteve 
autorização europeia de comercialização como medicamento órfão para o 
tratamento de doentes com doença de Pompe. Ainda não foram 
estabelecidos os benefícios da terapia de substituição enzimática para a 
forma recombinante de início tardio da doença. 

Na ausência de tratamento, os doentes com a forma infantil da doença 
têm risco de morte nos primeiros dois anos de vida, como resultado de 
uma falha cardio-respiratória. Para os doentes com uma forma mais 
tardia, a progressão da doença na ausência de tratamento requer a 
utilização de uma cadeira de rodas e/ou assistência respiratória. 

Fibrose pulmonar idiopática (IPF)151 é uma doença pulmonar não-
neoplásica que é caracterizada pela formação de tecido cicatricial dentro 
dos pulmões na ausência de qualquer causa conhecida. IPF é uma doença 
rara que afeta aproximadamente 5 milhões de pessoas em todo o mundo. 
A prevalência é estimada que seja ligeiramente mais elevada nos homens 
(20/100,000) do que nas mulheres (13/100,000). A idade média de 
apresentação é aos 66 anos. IPF manifesta-se inicialmente com sintomas 
de dificuldade respiratória induzida pelo exercício e tosse seca. A 
auscultação dos pulmões revela crepitações inspiratórias precoces, 
predominantemente localizadas nas zonas postero-inferiores pulmonares. 
Os dedos em baquete de tambor são encontrados em aproximadamente 
50% de doentes com IPF. Cor pulmonale (insuficiência cardíaca direita) 
desenvolve-se em associação com estado final da doença podendo estar 
presentes sinais clássicos de insuficiência cardíaca direita. A etiologia 
ainda não está completamente compreendida. Fatores ambientais 
(tabagismo, exposição a sílica ou gado) podem estar associados à IPF. A 
IPF é reconhecida em tomografia computadorizada de alta resolução por 
opacidades reticulares periféricas do lobo inferior e subpleurais em 
associação com alterações subpleurais em favo de mel. IPF é associada 
com lesões patológicas conhecidas como pneumonias intersticiais (UIP). 
O padrão de UIP consiste num pulmão normal alternando com áreas de 
fibrose densa, tomando a forma de camadas de colagéneo. O diagnóstico 
de IPF requer correlação do quadro clínico com imagens radiográficas e 
biopsia pulmonar. Na ausência de biopsia pulmonar, o diagnóstico de IPF 
pode ser estabelecido por critérios clínicos definidos que foram 
publicados em orientações clínicas aprovadas por várias sociedades 
profissionais. O diagnóstico diferencial inclui outras pneumonias 
intersticiais idiopáticas, doenças do tecido conectivo (esclerose sistémica, 
polimiosite, artrite reumatóide), forme fruste de doenças autoimunes, 
pneumonite crónica de hipersensibilidade (ver estes termos) e outras 
exposições ambientais (por vezes ocupacionais). A terapia médica é 
ineficiente no tratamento de IPF. Têm sido identificadas novas metas 
terapêuticas moleculares e existem vários ensaios clínicos investigando a 

                                                            
151MELTZER, Eric; NOBLE, Paul. Fibrose pulmonar idiopática. Disponível em: 

<http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=PT&Expert=2032>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
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eficácia de nova medicação. Entretanto, o transplante pulmonar 
permanece uma opção viável para doentes com IPF. Contudo, IPF é 
tipicamente progressiva e leva a incapacidade significativa. A 
sobrevivência média é de 2 a 5 anos a partir da data de diagnóstico.  

Esclerose Tuberosa152 é uma doença hereditária autossómica dominante 
com uma incidência de 1/10.000 nascimentos. Foram identificados dois 
loci principais: um em 9q34 (TSC1) e outro em 16p13 (TSC2). Ambos os 
genes são supressores tumorais. O gene TSC2 codifica para a tuberina. 
Mais de metade dos casos são esporádicos (mutações espontâneas). A 
penetrância atinge os 95% com uma expressividade muito variável, 
mesmo dentro da mesma família. Na idade adulta, 95% dos doentes 
apresentam lesões muito sugestivas: angiofibromas faciais, tumores de 
Koenen, placas fibrosas na fronte e couro cabeludo, angiomiolipomas 
renais, nódulos subependimários ou tuberomas corticais múltiplos e 
hamartomas da retina. Os sintomas podem ser muito discretos na 
infância. A epilepsia, habitualmente generalizada, é frequente (60% dos 
casos) e de difícil controle. O atraso mental está presente em mais de 
50% dos casos. O diagnóstico rigoroso é essencial de forma a detectar e 
tratar as lesões sintomáticas (neurológicas, renais, cardíacas e por vezes 
pulmonares), dado que são as principais causas de morte nestes doentes. 
As lesões faciais inestéticas ou problemáticas (angiofibromas faciais ou 
tumores de Koenen) podem ser removidos cirurgicamente ou por laser. O 
aconselhamento genético é difícil devido à grande variabilidade do 
fenótipo.  

Dermatomiosite (DM)153 é uma doença muscular inflamatória de 
etiologia desconhecida. As alterações imunológicas envolvidas na 
fisiopatologia da doença são de diferentes graus (dependendo do tipo de 
miopatia inflamatória), tal como documentado pelos achados clínicos, 
biológicos e experimentais. A DM ocorre em todas as idades. No entanto, 
observam-se dois pequenos picos na frequência: entre os 5 e os 14 anos 
de idade, altura em que a DM é quase exclusivamente observada, e após 
os 40 anos de idade. Trata-se de uma doença adquirida, embora se pense 
que existam factores de predisposição genética. O aparecimento é 
geralmente agudo, mas pode ser progressivo. Em termos clínicos, a DM é 
definida por sintomas cutâneos característicos (eritroedema fotossensível 
nas áreas expostas), fraqueza muscular, inflamação dos músculos da 
faringe que provoca alterações da deglutição e requer internamento 
hospitalar em unidades especializadas. Outros sinais, tais como artralgias 
e palpitações, são menos comuns. O diagnóstico é baseado em: sinais 
clínicos, níveis séricos de enzimas musculares (creatina fosfocinase 
(CPK) e aldolases) frequentemente, mas nem sempre aumentados, 
traçado do electromiograma e, sobretudo, biópsia muscular apresentando 
miólise de origem isquémica, necrose, regeneração, infiltrados 
inflamatórios perivasculares B e CD4 e depósitos de complexos de ataque 
na membrana endotelial, que, só por si, são suficientes para a 
confirmação do diagnóstico. A DM pode estar associada com outras 
patologias, especialmente doenças autoimunes e neoplasias 
(essencialmente mama, utero ou ovário nas mulheres e endotélio 
brônquico, próstata ou tracto digestivo nos homens), que devem ser 

                                                            
152WOLKENSTEIN, Pierre Esclerose tuberosa. Disponível em: <http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/OC_Exp.php?lng=PT&Expert=805>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
153CHERIN, Patrick. Dermatomiosite. Disponível em: <http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/OC_Exp.php?lng=PT&Expert=221>. Acesso em: 06 jan. 2014. 
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sistematicamente rastreadas nos casos de suspeita de DM. O tratamento 
inclui imunomoduladores e fisioterapia, logo após a fase inflamatória 
aguda. A DM é uma doença rara do tecido conjuntivo, com uma 
incidência de 5-10 casos/milhão de habitantes/ano e uma prevalência de 
6-7 casos/100.000 pessoas. A corticoterapia é o tratamento de primeira 
linha, dado que é eficaz a longo prazo em 60-70% dos doentes. Nos casos 
de intolerância, dependência ou cortico-resistência primária/secundária, 
podem ser utilizados vários imunossupressores, com uma eficácia 
variável. Recentemente têm sido utilizados novos tratamentos em doentes 
com DM refractária às terapias clássicas, em particular ciclosporina A e 
imunoglobulinas humanas polivalentes por via IV. Estão actualmente em 
avaliação diversos protocolos fundamentais, clínicos e terapêuticos 
aplicáveis a miopatias inflamatórias. 

 

2.2.3 Políticas públicas 

 

O art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a concretização dos direitos 

sociais depende da elaboração, desenvolvimento e implementação de políticas sociais e 

econômicas por parte do Estado, sendo certo que essas políticas públicas devem garantir ao 

indivíduo o direito de pleno acesso e as condições materiais necessárias ao efetivo 

exercício dos direitos sociais. 

A propósito, salienta Dinaura Godinho Pimentel Gomes:154 

 

“[...] A tarefa do Estado Democrático de Direito consiste justamente em 
criar condições materiais para a realização dos direitos fundamentais: 
civis, políticos e sociais. Para tanto, ‘quaisquer estudos a respeito da 
efetividade dos direitos sociais devem incluir necessariamente o 
comportamento dos operadores, que protagonizam a sua implementação, 
isto é, todas as pessoas, autoridades, organismos públicos, grupos de 
pressão, operadores sociais etc.’. Desse modo, enquanto o neoliberalismo 
aponta para a desregulamentação, a Constituição brasileira nitidamente 
aponta para a construção do Estado Social de índole intervencionista, que 
deve pautar-se por políticas públicas distributivas [...]”. 

 

Para a concretização dos direitos sociais, ressalta Maria Paula Dallari Bucci:155  

 

                                                            
154GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direitos fundamentais sociais. In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, 

Maria (Orgs.). Direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, cit., p. 273. 
155BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 

(Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo. Saraiva, 2006. p. 5. 
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“[...] O paradigma dos direitos, sociais, que reclama prestações positivas 
do Estado corresponde, em termos da ordem jurídica, ao paradigma do 
Estado intervencionista, de modo que o modelo teórico que se propõe 
para os direitos sociais é o mesmo que se aplica às formas de intervenção 
do Estado na economia. Assim, não há um modelo jurídico de políticas 
sociais distinto do modelo de políticas públicas econômicas. A alteração 
na ordem jurídica que demanda essa nova conceituação provém da 
mesma fonte histórica, que é a formação do Estado intervencionista.” 

 

Não obstante considerar plausível a inexistência de um conceito jurídico de 

políticas públicas, por entender que “as categorias que estruturam o conceito são próprias 

ou da política ou da administração pública”156, Maria Paula Dallari formula a seguinte 

proposição para o tema:157 

 

[...] “ Política pública é o programa de ação governamental que resulta de 
um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – 
processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 
processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 
processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e 
as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política 
pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a 
seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e 
o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados”. 

 

A questão da escolha das políticas públicas mais adequadas e que resultem no mais 

elevado grau de concretização dos direitos sociais, inevitavelmente suscita debates, dentro 

e fora da Administração Pública, relacionados ao aspecto das limitações das verbas 

orçamentárias destinadas à execução de políticas públicas.  

As decisões do Poder Executivo, informalmente denominadas de “vontade 

política”, afetam a destinação das verbas orçamentárias e impactam direta ou 

indiretamente as escolhas das políticas públicas destinadas à efetivação dos direitos sociais.  

Não obstante a denominada “vontade política” ter peso significativo na destinação 

das verbas orçamentárias, é incontestável que a concretização dos direitos fundamentais, 

de Primeira, Segunda e Terceira Gerações, demanda o dispêndio de recursos financeiros 

que são finitos, escassos e insuficientes para atender as ilimitadas necessidades humanas, 

de forma que a realização de quaisquer direitos implica escolhas, tanto na eleição como na 
                                                            
156BUCCI, Maria Paula Dallari. op. cit., p. 47. 
157Id. Ibid., p. 39. 
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implementação de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos sociais, inclusive do 

direito à saúde.  

A escolha relativa aos processos de eleição e realização dos direitos fundamentais 

sociais denomina-se “custo de oportunidade” porquanto o direcionamento de recursos 

financeiros escassos, ou seja, a destinação de verbas orçamentárias para a efetivação de 

alguns direitos sociais, inclusive do direito à saúde, significa necessariamente a exclusão 

de outros direitos no universo de possibilidades das demandas. 

E, ainda que se admita que o Estado atue com retidão na escolha das políticas 

públicas, visando superar a diversidade de obstáculos que impedem a concretização dos 

direitos sociais, o art. 196 da Constituição Federal determina que o direito fundamental 

social à saúde é “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

No que concerne à efetivação do direito fundamental à saúde, enfocado no presente 

estudo, cumpre destacar, entre outras, Politicas Públicas instituídas como forma de 

assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, 

proteção e recuperação da saúde. 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS - (PNM), instituída pelo 

Ministério da Saúde por meio da Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998, que 

constitui um dos elementos fundamentais para a efetivação da política de assistência à 

saúde da população brasileira, e tem o propósito de “garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 

população àqueles considerados essenciais.”158 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) instituiu a Relação de Medicamentos 

Essenciais – RENAME (medicamentos considerados indispensáveis para atender a maioria 

dos problemas da população), com revisão periódica. Trata-se de instrumento fundamental 

para orientar a padronização da prescrição e do abastecimento de medicamentos 

principalmente no âmbito do SUS, além de ser um mecanismo para redução dos custos dos 

produtos. 

                                                            
158ANEXO III - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Política Nacional de Medicamentos 2001. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
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POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA no Sistema 

Único de Saúde foi instituída pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução nº 

338, de 06 de maio de 2004.159 

Componente Especializado de Assistência Farmacêutica – também denominado 

de “medicamentos de alto custo” foi instituído pela Portaria 1554, de 30 de julho de 

2013.160 

É uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela 

busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, 

cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

publicados pelo Ministério da Saúde (art. 2º). 

Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional - CMDE – 

instituído pela Portaria nº 2.577, de 27 de outubro de 2006, o CMDE é integrante da 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 161 

O Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional – CMDE: 

“caracteriza-se como uma estratégia da política de assistência farmacêutica, que tem por 

objetivo disponibilizar medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde para 

tratamento de agravos inseridos nos seguintes critérios: 

 

1.1.  doença rara ou de baixa prevalência, com indicação de uso de 
medicamento de alto valor unitário ou que, em caso de uso crônico ou 
prolongado, seja um tratamento de custo elevado; e 

1.2.  doença prevalente, com uso de medicamento de alto custo unitário 
ou que, em caso de uso crônico ou prolongado, seja um tratamento de 
custo elevado desde que: 

1.2.1.  haja tratamento previsto para o agravo no nível da atenção básica, 
ao qual o paciente apresentou necessariamente intolerância, 
refratariedade ou evolução para quadro clínico de maior gravidade, ou  

1.2.2.  o diagnóstico ou estabelecimento de conduta terapêutica para o 
agravo estejam inseridos na atenção especializada.” 

 

                                                            
159MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html>. Acesso 
em: 12 dez. 2013. 

160MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1554_30_07_2013.html>. Acesso em: 13 dez. 
2013. 

161MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2.577/GM 27 de outubro de 2006. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-2577.htm>. Acesso em: 13 dez. 2013. 
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE 

DOENÇAS GENÉTICAS 

Embora não exista uma Política Nacional de Atenção Integral (Básica e 

Especializada) para as pessoas com doenças raras (de natureza genética e não genética), o 

Ministério da Saúde editou a Portaria nº 81, de 20 de janeiro de 2009162, por meio da qual 

estabeleceu os parâmetros e os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral em 

Genética Clínica.  

Recentemente, o Ministério da Saúde editou a Consulta Pública nº 07, de 10 de 

abril de 2013 com o objetivo de instituir a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 

com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde – SUS, para oferecer atenção integral aos 

pacientes com anomalias congênitas, problemas metabólicos, deficiência intelectual e 

doenças raras não genéticas.163 

Os textos da referida Consulta Pública (ainda disponíveis para contribuições de 

especialistas) estabelecem as “Normas para Habilitação de Serviços de Atenção 

Especializada e Centros de Referência em Doenças Raras no Sistema Único de Saúde” e 

“Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS.” 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO PARA DOENÇAS RARAS 

No Senado Federal, encontra-se em andamento o Projeto de Lei nº 530, de 2013 de 

autoria do Senador Vital do Rêgo que institui a Política Nacional para Doenças Raras no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. O PL também altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 

de 1976 para dispor sobre a importação de medicamentos órfãos por pessoa física, bem 

como a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 para prever critério diferenciado para 

avaliação de medicamentos órfãos. 

O artigo 6º do Projeto de Lei nº 530, de 2013 dispõe: 

Art. 6º O art. 19-O da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído 
pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 

“Art. 19-O.  

                                                            
162MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 81de 20 de janeiro de 2009. Disponível em: 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2009/GM/GM-81.htm>. Acesso em: 13 dez. 2013. 
163ANEXO I – Consulta Pública nº 07/SAS/MS, de 10 de abril de 2013. 
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... 

§  1º  

§ 2º Em caso de medicamento destinado ao tratamento de doença rara, 
considerada aquela cuja prevalência não exceda a sessenta e cinco casos 
por cem mil habitantes, na avaliação de que trata o § 1° deste artigo, o 
critério de efetividade clínica terá precedência sobre o de custo-
efetividade.” (NR) 

 

O artigo 19-O e § único, da Lei nº 9.080/90 com a alteração dada pela Lei nº 

12.401/11 dispõe: 

 

“Art. 19-O.  Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão 
estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases 
evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como 
aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de 
intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, 
produto ou procedimento de primeira escolha.  

Parágrafo único.  Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que 
trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, 
segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases 
evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.”  

 

Na eventualidade do Projeto de Lei nº 530, de 2013 restar aprovado, tal como 

redigido, o critério de efetividade clínica prevalecerá sobre o critério custo-efetividade na 

avaliação de medicamentos órfãos submetidos a Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas.  

Se por um lado, a alteração da legislação que dispõe sobre Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas significa o acolhimento da sugestão apresentada pela Associação 

da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - Interfarma164, de outro lado, a prevalência do 

critério de efetividade clínica sobre o critério custo-efetividade significa aumento das 

despesas com a compra de medicamentos e impacto (negativo) nos limitados e finitos 

recursos que o Estado dispõe para custeio das ações e serviços de saúde (art. 196 da 

Constituição Federal). 

 

 

                                                            
164ANEXO II - Doenças Raras: Contribuições para uma Política Nacional 
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2.3 Orçamento público 

 

Conforme visto, a efetivação dos direitos fundamentais é a forma pela qual a 

sociedade pode atingir a igualdade material, assim entendida a igualdade fática, real, 

jurídica de todos e de cada um, em face da redução das desigualdades em todos os níveis. 

É também o instrumento mais eficaz à disposição do Estado para que este possa atender os 

objetivos fundamentais insertos no art. 3º, da Constituição Federal.  

Para cumprir suas funções que, entre outras, compreende o dever de dar efetividade 

aos direitos fundamentais sociais, o Estado aufere receitas públicas, por meio da 

arrecadação de tributos e outras fontes e deve destiná-las à satisfação das necessidades 

públicas como forma de atender aqueles objetivos.  

Além da atribuição de competências, a Constituição Federal estabelece as fontes de 

receitas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como determina, 

em algumas situações, a vinculação das receitas e das despesas públicas. A Administração 

Pública, então, levando em conta as prioridades dos gastos e das despesas públicas, tem 

competência para decidir quais as áreas que deverão receber esses recursos. O artigo 167, 

II, da Constituição Federal, proíbe a Administração Pública de realizar qualquer despesa 

sem a correspondente previsão orçamentária, sob pena de o administrador público incorrer 

em crime de responsabilidade, previsto no artigo 85, VI.  

A Constituição Federal trata do orçamento público no Capítulo II, Seção II, DOS 

ORÇAMENTOS, artigos 165165 a 169, criando novos instrumentos para organização, 

                                                            
165O artigo 165, da CF estabelece: Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias;  
III - os orçamentos anuais. 
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada.  
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.  
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 
da execução orçamentária.  
§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.  
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:  
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
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fiscalização e controle dos Orçamentos Públicos, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento Anual (LOA)166. 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade e transparência na gestão fiscal, para os 

três níveis de governo, instituiu o dever de observância e respeito aos limites de gastos e 

endividamento e impôs o cumprimento de resultados fiscais.  

O artigo 165, § 9º atribui à lei complementar167 “dispor sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual”, além de estabelecer normas sobre 

gestão financeira e patrimonial e condições para instalação e funcionamento de fundos.  

Em face da inexistência de lei complementar168 a matéria observa as determinações 

da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964169, que dispõe sobre as Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. O princípio da transparência orçamentária, à época 

ainda inédito, foi inserido no artigo 2º e determina que “A Lei do Orçamento conterá a 

discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e 

                                                                                                                                                                                    
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público. 
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 
receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.  
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão 
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.  
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.  
§ 9º - Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;  
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como 
condições para a instituição e funcionamento de fundos. “. 

166Conforme nota 38, acima. 
167Apesar de transcorridos mais de 20 anos de vigência da Constituição Federal a lei complementar não foi 

editada. 
168Há um projeto de Lei de Responsabilidade Orçamentária, de autoria do senador Tasso Jereissati, que se 

encontra em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado, cujo relator é o senador 
Francisco Dornelles. O projeto objetiva a adoção de regime responsável de elaboração e apreciação do 
orçamento público por meio do reforço da responsabilidade na gestão das finanças públicas, incluindo os 
processos de planejamento e orçamento, bem como a gestão financeira, contábil e patrimonial da 
administração pública.  

169Retificação publicada no DOU de 9 de abril de 1964. 
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o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e 

anualidade”. 

Conquanto ousada à época de sua edição por adotar, precocemente, o regime de 

competência de apuração de despesas, só iniciado nos países integrantes da OCDE170 nos 

anos 80 e 90, a Lei 4.320/64 hoje não atende, com adequada precisão e como seria de 

rigor, as determinações da atual Constituição Federal instituídas pelos novos instrumentos 

destinados à organização, fiscalização e controle dos Orçamentos Públicos.  

Para Kiyoshi Harada,171 Orçamento Público pode ser assim definido: 

 

“É uma lei anual de efeito concreto, estimando receitas e fixando 
pormenorizadamente as despesas necessárias à execução da política 
governamental (prestação de serviços públicos e outros fins visando 
atingir o bem comum). O orçamento público tem caráter de instrumento 
representativo da vontade popular, à medida que tanto as receitas (as 
derivadas) como as despesas são previamente autorizadas pela sociedade. 
Ao direito de consentir previamente a cobrança de tributos (princípio da 
legalidade tributária) seguiu-se o direito de autorizar antecipadamente a 
realização de despesas (princípio da legalidade orçamentária).”. 

 

Embora alguma noção, ainda muito rudimentar, já existisse no século XIII, a 

concepção do que atualmente se denomina orçamento, aparece no Estado Liberal que, por 

ser um Estado não intervencionista e dedicado à proteção irrestrita da liberdade individual 

“considerava o orçamento como uma peça estanque de mero equilíbrio financeiro, 

porquanto o que com ele se buscava era uma teórica estabilidade entre as receitas e as 

despesas. Isto porque o modelo de Estado liberal não previa qualquer orientação finalística 

da atividade estatal, em seu sentido prestacional, mas meramente restritiva da invasão, pelo 

Estado, da esfera individual.”.172  

A passagem do Estado liberal para o Estado social afetou significativamente o 

conceito de Estado e a sua finalidade. Enquanto no Estado liberal a não intervenção do 

                                                            
170Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (Organization for Economic Co-

Operation and Development – OECD): Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia, Dinamarca, 
Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, 
Japão, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 
Suécia, Suíça, Turquia. 

171HARADA, Kiyoshi. Dicionário de direito público. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: MP Ed., 2005. 
p. 274-275. 

172CANELA JUNIOR, Osvaldo. O orçamento e a reserva do possível. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
WATANABE, Kazuo. (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense 2013. p. 227. 
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Estado na economia e na liberdade individual era imperativa, no Estado social o Estado foi 

compelido a intervir diretamente na economia e a determinar funções específicas aos 

poderes públicos como forma de atender as metas preestabelecidas pela coletividade. 

Segundo Osvaldo Canela Junior 

 

“[...] Se, no Estado liberal, o orçamento estava limitado à previsão de 
gastos mínimos para a consecução dos direitos fundamentais de primeira 
geração, no Estado social este perfil muda substancialmente, porquanto 
novos direitos fundamentais, reputados sociais ou de segunda geração, 
passam a proteger outros bens da vida, tais como a saúde, a educação, o 
trabalho, a habitação, a família, entre outros. Se o Estado social é 
prestacional, então o orçamento clássico não mais atende aos objetivos 
estatais, porquanto seu postulado é de mero abastecimento dos cofres 
públicos, sem qualquer implicação extrafiscal.”173 

 

No que concerne à realização dos fins do Estado brasileiro, a Constituição Federal 

de 1988 adotou, inequivocamente, o modelo de Estado social. A consecução dos objetivos 

fundamentais insertos no artigo 3º, da Constituição Federal - sob os quais o Estado 

Democrático de Direito deve ser estruturado - exige a presença de um Estado 

intervencionista voltado para a promoção, implementação e execução de programas e 

medidas de políticas públicas destinadas a reduzir as desigualdades, em todos os níveis.  

Em decorrência de a Constituição Federal ter contemplado o modelo de Estado social, 

verifica-se que, somente por meio da efetivação dos direitos sociais, o Estado cria condições de 

igualdade substancial ou material, entre os cidadãos, garantindo a todos, indistintamente, o 

acesso a oportunidades necessárias ao pleno desenvolvimento dos indivíduos. 

Osvaldo Canela Junior174 sustenta que a efetividade dos direitos sociais só pode ser 

alcançada se o orçamento público tiver um conteúdo programático e se as políticas 

                                                            
173CANELA JUNIOR, Osvaldo. op. cit., p. 229. 
174Id. Ibid., p. 230-231. “[...] Se assim o é, as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado deverão ser 

direcionadas à realização dos direitos fundamentais, de forma que o orçamento há de ter um conteúdo 
programático, destinado à formação de receita no futuro, com previsão das despesas necessárias, em um 
sentido claro de prospecção de recursos. O paradigma clássico de estabilidade orçamentária, portanto, dá 
lugar, no Estado social, ao chamado orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais. [...] 
Mais do que uma peça meramente financeira, o orçamento na atualidade, pode ser encarado como um 
programa de governo, no qual são consignadas suas diretivas de conduta, o que lhe reserva caráter 
nitidamente político. O orçamento é instrumento legal de atuação do Estado na economia, no qual são 
fixados os objetivos a serem atingidos. Como qualquer ato estatal, deve estar vinculado aos objetivos do 
Estado brasileiro (CF, art. 3º). Presta-se, portanto a instrumentalizar tais objetivos no tempo, mediante a 
programação dos atos necessários para a arrecadação das receitas e sua distribuição racional e 
proporcional.”.  
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públicas estiverem em conformidade com esta mesma perspectiva. O autor destaca, ainda, 

que, em se tratando de orçamento programa, “a ausência de receita é pressuposto de 

atuação no tempo e não fator de paralisação da atividade estatal. [...] O postulado da 

estabilidade e de inação, carga ideológica flagrantemente extraída da teoria da ‘reserva do 

possível’, é característico do Estado liberal. Não se coaduna, nesta perspectiva, com os 

ideais de programação e intervenção estatal, ínsitos ao Estado social.”.175  

O real cenário - de finitude dos recursos orçamentários, tem fomentado calorosos 

debates doutrinários a respeito do dever do Estado de entregar as prestações relativas aos 

direitos sociais à saúde a todo e qualquer custo.  

Parte da doutrina defende a pertinência da atuação restritiva do Estado, ora com 

amparo na Teoria da Reserva do Possível – pela qual se afirma que a efetividade dos 

direitos fundamentais sociais dependeria da disponibilidade financeira do Estado, ora com 

amparo na Teoria da Reserva do Orçamento - que afirma que o Poder Judiciário deve 

respeitar as regras de direito orçamentário. Se não houver dotação orçamentária a 

competência para determinar a abertura dos créditos adicionais é dos poderes políticos e, 

não do Judiciário.176 

Em defesa da Teoria da Reserva do Possível - essencialmente vinculada ao aspecto 

material da escassez de recursos, observa Fernando Facury Scaff177: 

 

“[...] “Reserva do possível” é um conceito econômico que decorre da 
constatação da existência da escassez dos recursos, públicos ou privados, 
em face da vastidão das necessidades humanas, sociais, coletivas ou 
individuais. Cada indivíduo, ao fazer suas escolhas e eleger suas 
prioridades, tem que levar em conta os limites financeiros de suas 
disponibilidades econômicas. O mesmo vale para as escolhas políticas 
que devem ser realizadas no seio do Estado pelos órgãos competentes 
para fazê-lo. Neste sentido, o conceito de escolhas trágicas é aplicável 
tanto à impossibilidade econômica que cada um de nós tem para o 
atendimento de nossas necessidades particulares, como de toda a 
sociedade para atendimento de suas necessidades por parte dos cofres 
públicos - daí a utilização do conceito como escolhas políticas. Este 
conceito - “reserva do possível” - utilizado no âmbito do direito público 
nos insere no universo financeiro, da extensão das necessidades públicas 
em face da escassez de recursos. Serve em nosso cotidiano privado 
(quando ocorre o estouro do cartão de crédito ou quando o mês é maior 
que o salário) quanto no quotidiano público, nas escolhas trágico-

                                                            
175CANELA JUNIOR, Osvaldo. op. cit., p. 231-232. 
176TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. 2. ed. Rio de Janeiro. Renovar, 2009. p. 96. 
177SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível pressupõe escolhas trágicas. Consultor Jurídico, São 

Paulo, 26 fev. 2013. Disponível em: <www.conjur.com.br>. Acesso em: 08 ago. 2013. 
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políticas. Observamos que não se deve confundir a “reserva do possível 
de caráter econômico”, mais próxima do conceito de “escassez”, com a 
“impossibilidade técnica”. Haverá impossibilidade técnica quando, por 
exemplo, um medicamento ainda estiver sendo produzido em caráter 
experimental - o que poderá ocasionar que indivíduos desejem adquiri-
los, mas sua escala de produção ainda não chegou à etapa industrial, pois 
ainda se encontra em fase de testes. Haverá escassez quando a produção 
atinge o nível industrial, mas ainda é insuficiente para atender a todos os 
consumidores. [...]. O conceito de reserva do possível pública está casado 
com outro, muito caro aos direitos sociais, que é o da progressividade na 
concretização desses direitos. Os direitos prestacionais, tal como o direito 
à saúde, não são direitos que se disponibilizam integralmente de uma 
única vez. São direitos fornecidos progressivamente pelo Estado, de 
modo que, passo a passo, em um ritmo crescente, ele se torna cada vez 
mais concretizado - o que não ocorre com outros direitos, tal como o de 
maioridade, a qual se obtém de um dia para outro - literalmente. Os 
direitos sociais são direitos implementados à prestação, de forma 
progressiva.” 

 

De outro lado, Ricardo Lobo Torres178 defendendo, ainda, que a prestação relativa 

aos direitos sociais deve observar a Teoria do Mínimo Existencial, afirma ser o direito 

mínimo do ponto de vista objetivo (universal) ou subjetivo (parcial): 

 

“[...] É objetivamente mínimo por coincidir com o conteúdo essencial dos 
direitos fundamentais e por ser garantido a todos os homens, 
independentemente de suas condições de riqueza. [...] Não é qualquer 
direito mínimo que se transforma em mínimo existencial. Exige-se que 
seja um direito a situações existenciais dignas. Sem o mínimo necessário 
à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e 
desaparecem as condições iniciais de liberdade. A dignidade humana e as 
condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um 
mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes 
podem ser privados. [...] A Corte Constitucional da Alemanha define o 
mínimo existencial como o que ‘é necessário à existência digna’ (ein 
menschenwürdiges Dasein notwendig sei).”.  

 

Ainda num cenário de escassez ou de finitude de recursos orçamentários, afirma 

Gustavo Amaral179: 

                                                            
178TORRES, Ricardo Lobo. op. cit., p. 35-37 (destaque do original). 
179AMARAL, Gustavo. op. cit., p. 86-87 “[...] A escassez pode ser, em maior ou menor grau, natural, ou 

quase-natural, ou artificial. A escassez natural severa aparece quando não há nada que alguém possa fazer 
para aumentar a oferta. A escassez natural suave ocorre quando não há nada que se possa fazer para 
aumentar a oferta a ponto de atender a todos. As reservas de petróleo são um exemplo, a disponibilidade de 
órgãos de cadáveres para transplante é outro. A escassez quase-natural ocorre quando a oferta pode ser 
aumentada, talvez a ponto da satisfação, apenas por condutas não coativas dos cidadãos. A oferta de 
crianças para adoção e de esperma para inseminação artificial são exemplos. A escassez artificial surge nas 
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“[...] Dizer que um bem é escasso significa que não há o suficiente para 
satisfazer a todos. [...] A questão da escassez se põe de maneira especial 
no acesso à saúde. Algumas pessoas podem pensar que quando a saúde e 
a vida estão em jogo, qualquer referência a custo é repugnante, ou até 
imoral. Mas o aumento do custo com tratamento tornou essa posição 
insustentável. Além da questão financeira, há recursos não financeiros, 
como órgãos, pessoal especializado e equipamentos, que são escassos em 
comparação com as necessidades. Como bem destaca Kilner: ‘ Há hoje 
um mito, que países prósperos como os Estados Unidos não precisam se 
preocupar com o problema da seleção de pacientes, já que há recursos 
suficientes para todos. Há até quem acredite que essa suficiência se 
estende mundo afora. Esse mito é menos que meia verdade. A verdade 
nele contida é que há recursos financeiros para eliminar muitas das 
escassezes de hoje. Serão esses recursos tornados disponíveis para 
satisfazer as necessidades médicas de todos? Infelizmente, isto não é 
provável mesmo nos Estados Unidos. Outros recursos não financeiros, 
como órgãos para transplante, são escassos em relação às necessidades. 
Novas escassezes, ademais são inerentes ao progresso da tecnologia. Em 
outras palavras, critérios de seleção de pacientes são desesperadoramente 
necessários hoje em todos os lugares e continuarão a sê-los no futuro’. 
Prossegue o mesmo autor, demonstrando que o desenvolvimento de 
drogas que combatem a rejeição de órgãos vem fazendo dos transplantes 
uma opção terapêutica viável para mais pacientes. Em face da melhora 
nos índices de êxito, mais médicos indicam o transplante, exaurindo os 
recursos físicos e humanos existentes para tanto. O mesmo ocorre, 
segundo Kilner (p.8-9), com as UTI’s, cujo desenvolvimento leva a uma 
expansão das indicações médicas de internação além dos níveis 
recomendáveis por uma política de contenção de custos.”.180 

 

A denominada finitude dos recursos orçamentários também tem acarretado, nos 

últimos anos, um crescimento acelerado das demandas judiciais por assistência 

farmacêutica - representada, sobretudo, pelo fornecimento gratuito de medicamentos de 

alto custo - e serviços médico-hospitalar e isto tem afetado, de modo significativo, os 

orçamentos públicos e, por consequência, a própria efetivação do direito à saúde objetivada 

pelo Estado. 

                                                                                                                                                                                    
hipóteses em que o governo pode, se assim decidir, tornar o bem acessível a todos, a ponto da satisfação. A 
dispensa do serviço militar e a oferta de vagas em jardim de infância são exemplos. [...]. Além da escassez 
propriamente dita, outras duas variáveis trazem importantes questões quanto à alocação de recursos: a 
divisibilidade e a homogeneidade do bem a ser alocado. [...] O bem pode não ser escasso, mas heterogêneo 
em aspecto relevante na avaliação de quem irá recebê-lo. Quando o Congresso indica membros para um 
comitê, empresas alocam salas para empregados ou universidades distribuem estudantes nos dormitórios, 
conflitos de interesse surgem com frequência. No campo médico, a sobrecarga de hospitais maiores e a 
subutilização de postos de saúde é um exemplo. O bem pode ser escasso, indivisível e homogêneo, como os 
bens de consumo duráveis. O bem pode ser escasso, indivisível e heterogêneo, como rins, corações e 
pulmões para transplante. O bem pode ser também escasso, divisível e homogêneo, como água, energia e a 
maioria dos bens de consumo. Por último, o bem pode ser escasso, divisível indefinidamente, mas 
heterogêneo, como a terra. Escassez, divisibilidade e homogeneidade dos meios materiais desafiam a visão 
igualitária do tratamento igual para todos.”. 

180AMARAL, Gustavo. op. cit., p. 88. 



96 
 

 

Nesse sentido, a questão estrutural a ser examinada diz respeito à legitimidade ou 

não da intervenção judicial no Orçamento Público como medida assecuratória do efetivo 

atendimento da providência requerida na ação judicial.  

É certo que, em sede de direitos fundamentais sociais as ordens judiciais, proferidas 

no sentido de preservar a integralidade desses direitos, objetivam afastar as alegações da 

Administração Pública de ausência de recursos orçamentários e da aplicação da Teoria da 

Reserva do Possível. 

A argumentação de escassez de recursos financeiros, reiteradamente invocada pela 

Administração Pública tem motivado as decisões judiciais de intervenção no orçamento 

público as quais estabelecem que a concretização do direito pretendido pelo demandante 

seja realizada ou por meio da determinação de abertura de crédito suplementar ou pela 

determinação de inclusão de recursos em orçamentos futuros. 

As modalidades de intervenção, usualmente adotadas pelo Judiciário, como solução 

das demandas judiciais relativas à efetivação privilegiada dos direitos sociais, encontra 

respaldo doutrinário distinto. Sustentando a ilegitimidade da intervenção do Poder 

Judiciário no orçamento público, afirma Vanice Regina Lírio do Valle181: 

 

“[...] Outra observação crítica é aquela de que a preferência pela solução 
de demandas sociais que envolvam políticas públicas através da ordem, 
em ações individuais ou coletivas, do simples remanejamento ou previsão 
futura de recursos, parece desconhecer a circunstância de que, uma vez 
que as dotações são limitadas, a destinação de valores a um programa ou 
ação, evidentemente, significa a diminuição, na mesma proporção, do 
montante destinado a outras atividades desenvolvidas pelo poder Público. 
Exsurge aqui um Judiciário que, na lição de Ferreira, passa a funcionar 
como verdadeiro veto player, na medida em que através de sua 
intervenção, pode determinar (pelo remanejamento de recursos ou 
prioridades) o bloqueio da atuação regularmente prevista ao Poder 
Público – atividades essas cujo comprometimento, por força do 
cumprimento da decisão judicial pretérita, pode gerar efeitos ainda mais 
danosos do ponto de vista social. Significa dizer que uma atuação cuja 
inspiração original envolve o discurso da busca de concretização de uma 
justiça distributiva - afinal, essa é a matriz teórica original da própria 
concepção dos direitos fundamentais de segunda dimensão - pode se 
converter, do ponto de vista concreto, numa inversão absoluta dessa 
lógica, consagrando uma espécie de direito à preferência em favor de um 
determinado jurisdicionado ou de uma área de atuação posta na pauta de 
controle, sem que a Constituição assegure, ou mesmo reconheça possível, 
o estabelecimento dessa mesa prioridade. A visão do caráter 

                                                            
181VALLE, Vanice Regina Lírio. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009. p. 110-111. (destaque do original). 
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necessariamente coletivo de uma política pública, e as relações de 
matricialidade, que elas mesmas devem guardar se apresentam como um 
elemento de consideração absolutamente indispensável na prevenção 
desse efeito, certamente deletério.”. 

 

Para além da crítica de que a concessão de ordem judicial privilegia o interesse 

individual em detrimento do interesse público ou coletivo, Vanice Valle integra em sua 

análise os problemas dos deficits de representação política e de expertise, do Judiciário, 

para promover a intervenção no Orçamento Público. No que concerne ao déficit de 

representação política, afirma182: 

 

 “[...] É o próprio déficit de representação política do Judiciário que 
parece estar a recomendar uma particular preocupação com o elemento 
legitimador de seu agir, especialmente quando ele se revista de um 
caráter, não de coerção em relação a uma atuação já definida (auto-
vinculação), mas sim de substituição a um poder que se revelou omisso 
ou insuficiente no cumprimento de seus deveres. [...] No conflito de 
interesses tradicional, ao qual se dedicou a teoria do processo no século 
XIX e início do século XX, a prestação da jurisdição se dava tendo em 
conta uma visão, no mais das vezes, retrospectiva: esse foi o problema, e 
essa a lesão de direito a ser superada pela jurisdição. Nesse cenário, a 
decisão judicial tinha em conta um fato consumado, e a prestação de 
jurisdição deveria recair sobre os seus efeitos – corrigindo-os, ampliando-
os, ou o que mais fosse cabível nos termos da hipótese concreta. Hoje, em 
pleno século XXI, e particularmente no campo do controle jurisdicional 
de políticas públicas, o que se tem é uma pretensão de intervenção 
prospectiva – o que se deseja é a indução ou produção de resultados 
futuros. Eis aqui um ponto da maior relevância que impõe-se aclarar: uma 
decisão que se dedica, não a superar uma lesão a direito, mas sim o 
controle de políticas públicas, tem seus olhos voltados para o futuro, 
como é próprio a um quadro normativo do agir estatal. Uma decisão 
judicial, em matéria de controle de políticas públicas, tem pretensão 
transformadora de um cenário de inércia ou insuficiência da ação 
pública, e nesse sentido, é de se entender ganhe nova dimensão o 
requisito constitucional de motivação da decisão judicial – que há de 
necessariamente se conectar com os ditos resultados futuros pretendidos a 
alcançar.” 

 

E, ao analisar, de modo pormenorizado, a legitimidade ou não das intervenções do 

Judiciário no Orçamento Público sob o prisma dos déficits de expertise, a autora é enfática 

sobre a ilegitimidade das intervenções183: 

 
                                                            
182VALLE, Vanice Regina Lírio. op. cit., p. 114-115. (destaque do original). 
183Id. Ibid., p. 115-116. (destaque do original). 
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[...] O que se está afirmando é que a decisão judicial substitutiva, que 
determina condutas ao administrador qualificadas pelo juízo como 
políticas públicas próprias ao enfrentamento de um determinado tema, 
não se terá por legitima se não acompanhada da indicação dos resultados 
pretendidos a alcançar – que por sua vez, hão de ser instrumentais à 
garantia dos direitos fundamentais cuja efetividade se tem discutida. 
Afinal, a intervenção substitutiva só se admite uma vez observada uma 
dupla condição: 1º) violação à dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais expressa pelo descumprimento por parte da Administração 
de seu dever de garantia; e 2º) direcionamento da atuação jurisdicional à 
tutela desses mesmos direitos fundamentais em risco. Se o primeiro 
requisito se afere ao longo do processamento do feito, com uma fase de 
instrução probatória que investigue as políticas públicas existentes e em 
concretização no tema; o segundo elemento só se pode ter por aferido 
com a indicação pelo Judiciário de qual o resultado que se pretende 
alcançar através daquelas providências de intervenção em outra área de 
especialização funcional que só excepcionalmente a Constituição 
autoriza. [...] Significa dizer que, mesmo quando provocada na sua 
atuação pelo Judiciário, a função administrativa não pode abstrair do 
resultado – que haverá de se ter por identificado na ordem, e avaliado no 
momento próprio, ainda como garantia da legitimidade da atuação de 
ambos os braços especializados do poder. E aqui, mais uma vez, desponta 
o problema dos déficits de expertise do Judiciário para a intervenção no 
campo da operação concreta da garantia dos direitos fundamentais. 
Todavia, uma vez mais, a dificuldade não se pode revelar paralisante. 
Afinal, a par do recurso clássico da perícia como meio de municiar-se o 
juiz do conhecimento técnico que dele não se pode aprioristicamente 
exigir-se, esse novo Judiciário que cogita controlar políticas públicas 
deve desenvolver uma atividade dialógica com as instâncias técnicas que 
possam contribuir ao aprofundamento do problema – inclusive 
interagindo com uma instância técnica formal do poder, que vem sendo 
negligenciada no que toca ao seu potencial de contribuição, a saber, os 
Tribunais de Conta.” 

 

A análise desenvolvida pela autora objetiva, a um só tempo, afastar a legitimidade 

do Judiciário, tanto no que diz respeito ao déficit de representação quanto no que concerne 

aos problemas dos deficits de expertise, sobretudo nas questões relacionadas à Economia, 

Administração e fiscalidade. 

Diferentemente, há doutrinadores que consideram legítimo o controle judicial de 

políticas públicas, notadamente se e quando destinado à proteção de direitos fundamentais. 

Nessa linha de entendimento, Jean Carlos Dias afirma:184 

 

“[...] Não se advoga a apropriação dos canais de distribuição de bens ou 
serviços, ou seja, a transferência da atribuição distributiva, mas apenas 
estabelecer que essa atividade está, e deve estar, sujeita ao controle 

                                                            
184DIAS, Jean Carlos. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Método, 2007. p. 134. 
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judicial quando evidenciada a lesão a direitos fundamentais. Isso porque, 
de início, o modelo em questão não sugere que o Poder Judiciário passe a 
promover a distribuição de bens sociais por si próprio, mas apenas que 
atue como controlador dos meios empregados pelas políticas, sendo uma 
atuação claramente derivada e especificamente relacionada a um sistema 
de garantia dos direitos fundamentais. Parece bastante claro que a atuação 
como controlador, configurando um conflito jurídico como um hard case, 
não é assimilável ao de produtor e elaborador de políticas de uma forma 
mais abrangente. Em outras palavras, a atuação judicial está relacionada e 
limitada aos casos de conflitos entre políticas e direitos fundamentais.”  

 

No mesmo sentido, ensina Marcelo Figueiredo:185 

 

“[...] De outra parte, aceitamos que seja plenamente possível o controle 
judicial das políticas públicas no Brasil no tocante à sua adequação ao 
conteúdo e aos fins estabelecidos pela Constituição. 

Ao interpretar a Constituição procurando dela sacar todas as suas 
potencialidades, verificamos que o controle das políticas públicas não é 
um exercício retórico ou demagógico, mas um verdadeiro dever do 
Estado-Juiz. Tudo evidentemente com prudência e razoabilidade. 

Assim, parece-nos que ao juiz é plenamente possível exercitar o princípio 
da ampla tutela jurisdicional com os olhos voltados à máxima eficácia 
dos direitos e garantias fundamentais, para contrastar se a política pública 
apresenta ineficiência ou omissão em seu cumprimento, sindicar 
amplamente as causas e motivos que levaram àquela situação, verificar se 
direitos estiverem ameaçados ou lesados.” 

 

De outro lado, a falta de efetividade dos direitos fundamentais que, a rigor, tem 

justificado o controle judicial das políticas públicas, é decorrência do argumento invocado 

pela Administração Pública de escassez de recursos que, por sua vez, encontra guarida na 

Teoria da reserva do possível, já referida. Conforme entendimento jurisprudencial, não se 

trata de escassez em sua dimensão fática, que pressupõe a inexistência efetiva de recursos, 

mas, sim, de escassez em sua dimensão jurídica que é resultante de um processo de 

escolhas do Poder Executivo, conforme destaca o voto proferido pelo Min. Humberto 

Martins, do Superior Tribunal de Justiça:186 

 

 

                                                            
185FIGUEIREDO, Marcelo. Direito constitucional: estudos interdisciplinares sobre federalismo, democracia 

e administração pública. Belo Horizonte: Fórum. 2012. p. 170. 
186REsp n. 1.185.474 – SC DJ 29/04/2010. 
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“[...] Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo 
de escolha, de uma decisão. Quando não há recursos suficientes para 
prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em 
determinada área implica escassez de recursos para outra que não foi 
contemplada. A título de exemplo, o gasto com festividades ou 
propaganda governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro 
para prestação de uma educação de qualidade. É por esse motivo que, em 
um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à 
efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao 
administrador público preteri-lo em suas escolhas. [...] 

Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é 
opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário, nem 
pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade 
política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade 
humana não podem ser limitados em razão da escassez quando essa é 
fruto das escolhas do administrador.” 

 

A questão do controle das políticas públicas, sem dúvida, demanda continuidade de 

estudos, debates doutrinários e enfrentamento da matéria pelo Poder Judiciário que, em 

muito têm contribuído para que o Poder executivo faça escolhas mais racionais no que 

concerne à alocação de recursos escassos, indispensáveis à implementação e condução de 

políticas públicas que são instrumentos de realização da determinação constitucional. 

 

2.3.1 O orçamento da seguridade social 

 

A Constituição Federal determina no artigo 195, §2º, que “A proposta de orçamento 

da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela 

saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e assegurada a cada área a gestão de seus 

recursos." 

O art. 165, §2º, da Constituição, estabelece: 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

I - o plano plurianual;  

II - as diretrizes orçamentárias;  

III - os orçamentos anuais. 

[....] 
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§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento.  

 

Por sua vez, o artigo 165, §5º, também da Lei Maior, estabelece: 

 

“[...]  

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público;  

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;  

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. “ 

 

A Constituição Federal, portanto, determina que a Seguridade Social tenha 

orçamento próprio, distinto do orçamento da União Federal e que a proposta de orçamento 

seja elaborada: (i) de forma integrada, pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e 

assistência social; e (ii) em conformidade com as metas e prioridades estabelecidas na lei 

de diretrizes orçamentárias. A Constituição também assegura autonomia à gestão de 

recursos para cada área. 

O artigo 195, da Constituição, estabelece que a seguridade social será financiada 

com recursos provenientes da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, receitas provenientes das contribuições sociais (incisos I a IV), bem como de 

outras fontes de custeio (§4º), sendo certo que, nos termos do § 1º, as receitas dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios não integrarão o orçamento da União. 

Ainda no que respeita à composição dos recursos que devem integrar o orçamento 

da seguridade social, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 - que 

regulamentou o §3º, do art. 198, estabeleceu os valores mínimos que devem ser aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 
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públicos de saúde e, entre outras disposições, estabeleceu as normas de fiscalização, 

avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. 

No Capítulo III, Seção I, que dispõe sobre os Recursos Mínimos, os artigos 5º, 6º e 

7º, da referida Lei Complementar, estabelecem: 

 

Art. 5o A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício 
financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, 
acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal 
do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei 
orçamentária anual.  

§ 1o (VETADO).  

§ 2o Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o caput 
não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro 
para o outro.  

§ 3o (VETADO).  

§ 4o (VETADO).  

§ 5o (VETADO).  

Art. 6o Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 
159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios.  

Parágrafo único. (VETADO).  

Art. 7o Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações 
e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 
todos da Constituição Federal.  

 

Assim, atendidas as determinações da Lei Complementar nº 141/12, no que 

concerne à destinação de valores mínimos em favor das ações e serviços de saúde, além de 

todas as premissas constitucionais que devem ser observadas na proposta de elaboração do 

orçamento da seguridade social, explicitadas nos arts. 165, 194, 195 e 198, da Lei Maior, 

resta inequívoco o entendimento de que o orçamento público não comporta ingerências de 

qualquer natureza, ainda quando se trate de intervenção resultante de decisões judiciais 

proferidas em favor de apenas alguns demandantes privilegiados - em detrimento da 

integridade de outros indivíduos, porquanto quaisquer intervenções, sobretudo as 

decorrentes de decisões judiciais, ofendem diretamente a autonomia e a liberdade na gestão 
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de recursos que, expressamente, a Constituição Federal assegura aos Poderes Executivo e 

Legislativo na elaboração da proposta orçamentária (arts. 165, §2º e 195, §2º).  

Oportuno, ainda, salientar que as decisões judiciais que determinam intervenção 

efetiva no orçamento público - tanto por simples remanejamento como por meio da 

ordem de previsão futura de recursos, como referiu Vanice Valle, violam diretamente o artigo 

195, §4º, da Constituição Federal, que exige lei complementar para instituição de outras fontes 

de custeio destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.  

 

2.4 Políticas de saúde: sistemas de saúde público e privado187-188 

 

Como destacado, o artigo 196 da Constituição Federal, estabelece que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Por determinação constitucional, o Estado tem o dever de garantir o pleno acesso de 

todos às ações e serviços de saúde destinados à sua promoção, proteção e recuperação, 

sendo certo que compete ao Estado oferecer assistência integral, universal e igualitária a 

todos, indistintamente. 

Para tanto, a Constituição Federal dispõe no citado art. 198, que as ações e serviços 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único 

de Saúde - SUS - que deve ser organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

I - descentralização, com direção única e cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. [...] ”. 

 

                                                            
187O art. 4º da Lei nº 8.080/90 dispõe: “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).” 

188FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa, 
cit. “Sistema. S.m 1. Conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa encontrar ou 
definir alguma relação.2. Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que 
funcionam como estrutura organizada.” 
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O SUS, portanto, integra a rede pública de saúde e tem por finalidade garantir aos 

cidadãos, sem distinção de cor, raça, crença, capacidade econômica, o pleno acesso às 

ações e serviços de assistência à saúde. Para efetivação de sua finalidade, a estrutura 

operacional do SUS – rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde 

observa as normativas e as diretrizes estabelecidas em lei. 

Ainda no art. 199, a Constituição Federal autoriza a iniciativa privada a participar 

da assistência à saúde, em caráter suplementar e mediante contrato de direito público ou 

convênio, desde que haja observância das diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de 

Saúde. 

A Administração Pública, nas três esferas de governo - federal, estadual e 

municipal, juntamente com a iniciativa privada, são responsáveis pela operacionalização 

das ações e serviços de saúde prestados ou colocados à disposição da sociedade.  

Todas as ações e serviços de saúde estão vinculados aos princípios do acesso aos 

serviços, da integralidade da prestação, da autonomia da pessoa, da igualdade no 

atendimento, à informação, ao uso da epidemiologia, da participação da comunidade.189  

A Constituição Federal, portanto, estruturou a assistência à saúde em dois Sistemas 

distintos, mas complementares: o Sistema Público e o Sistema Privado. 

 

2.4.1 O Sistema Público de saúde 

 

Com a estruturação de um Sistema Único de Saúde - SUS, a Constituição Federal 

conferiu a possibilidade de usufruir o direito de assistência à saúde, sem a correspondente 

obrigação ou contrapartida de qualquer contribuição direta. O SUS, então, é o instrumento 

por meio do qual a Constituição assegura a todos, indistintamente, o direito integral de 

assistência à saúde, sem quaisquer ônus. 

O quadro das diretrizes constitucionais, relacionado à operacionalidade das ações e 

serviços de saúde, está descrito na Lei Orgânica do SUS, constituída pela Lei nº 8.080/90 - 

que delimita as políticas para a saúde e a organização administrativa do Sistema Único de 

Saúde e pela Lei nº 8.142/90, que trata da participação da sociedade, nas ações de saúde, 

                                                            
189MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de direito previdenciário. 4. ed. São Paulo: LTr, 2001. 

p. 217-222. 
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das questões financeiras de alocação de recursos do Fundo Nacional de Saúde e estabelece 

as condições e os critérios para efetivação dos repasses de recursos aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  

O §1º, do art. 2º, da Lei nº 8.080/90 estabelece que o dever do Estado de garantir a 

saúde “consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação.” E no que diz respeito ao dever do Estado de garantir a saúde, o 

§2º dispõe que este dever “não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade.”  

O art. 4º, da Lei 8.080/90 define o Sistema Único de Saúde: “O conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público”. 

Em conformidade com as disposições constitucionais, o art. 5º estabelece os 

objetivos do Sistema Único de Saúde: 

 

“Art. 5º - Dos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS:  

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde;  

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a observância do disposto no §1º do artigo 2º desta 
Lei;  

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas.”. 

 

Por sua vez, o art. 7º, da Lei nº 8.080/90, dispõe que: “as ações e serviços públicos 

de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único 

de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art.198 da 

Constituição Federal”, obedecendo ainda aos seguintes princípios:  
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I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência;  

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema;  

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral;  

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie;  

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 
e a sua utilização pelo usuário;  

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática;  

VIII - participação da comunidade;  

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo:  

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;  

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;  

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico;  

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da população;  

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; e  

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos. 

 

Cumpre destacar que a universalidade de acesso, a integralidade das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; a igualdade; a descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; a participação da comunidade, entre outros, são os princípios norteadores da 

estruturação e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) previsto no já citado art. 

198, da Constituição Federal. 

A universalidade de atendimento está diretamente vinculada à gratuidade do direito 

de acesso que deve ser amplo e integral, sendo assegurado que as ações e os serviços de 

saúde devem ser prestados a todos que deles necessitem, sem distinção ou discriminação 
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de qualquer natureza, vedada, em todas as hipóteses e independentemente das 

circunstâncias, a cobrança de valores e a exigência de contrapartida de qualquer espécie. 

Ainda, o art. 9º determina que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, 

de acordo em cada esfera de governo, exercida por órgãos especiais em cada uma: no 

âmbito federal, pelo Ministério da Saúde e nos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

pelas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes. 

Os arts. 16, 17, 18 e 19, da Lei 8.080/90 estabelecem múltiplas competências em 

favor das direções nacional, estadual, municipal, do Sistema Único de Saúde, relacionadas 

às ações e os serviços de saúde.  

Cabe destacar que o art. 16, inciso III, “a”, atribuiu à direção nacional do SUS 

competência para definir e coordenar os sistemas “de redes integradas de assistência de 

alta complexidade” e o art. 17, inciso IX, atribuiu à direção estadual do SUS, competência 

para “identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de 

alta complexidade, de referência estadual e regional”. 190 

A participação social no SUS, referida no inciso III, do art. 198, da Constituição 

Federal foi regulamentada pela Lei nº 8.142/91. No seu art. 1º, I, institui a Conferência de 

Saúde, que deverá ser realizada a cada quatro anos, com representação de vários segmentos 

sociais; no inciso II, cria os Conselhos de Saúde, nas várias esferas da federação, órgãos 

colegiados formados por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais 

da saúde e usuários, com o fim de atuar na elaboração de estratégias e no controle na 

execução das políticas de saúde, sendo que suas decisões devem ser homologadas pelo 

chefe do Poder Executivo; o §3º, dispõe que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. O art. 2º dispõe sobre a alocação dos 

recursos do Fundo Nacional de Saúde e as demais disposições normativas tratam das 

condições e critérios de repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Por sua vez, o citado art. 198, nos §1º, §2º e §3º dispõe sobre os recursos e os 

rateios que serão destinados ao financiamento do Sistema Único de Saúde: 

 

“[...] 

                                                            
190Nos termos do art. 19, a competência atribuída à direção estadual estende-se ao Distrito Federal. 
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§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:  

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 
prevista no § 3º;  

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os 
arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municípios;  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 
estabelecerá:  

I - os percentuais de que trata o § 2º;  

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 
progressiva redução das disparidades regionais;”  

 

No que diz respeito ao financiamento das despesas com as ações e serviços de 

assistência à saúde, o art. 31, da Lei nº 8.080/90 estabelece: “O orçamento da seguridade 

social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a receita estimada, os 

recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela 

sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência 

Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.”. 

Conforme já destacado, a proposta do orçamento da seguridade social é autônoma 

em relação à proposta de orçamento da União, e os recursos que a integram estão 

especificados e determinados no art. 195, da Constituição Federal.  

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou o §3º, do 

art. 198 da Constituição Federal dispondo sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 

públicos de saúde, estabeleceu os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três 

esferas de governo.  
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O financiamento das despesas com as ações e serviços de assistência à saúde nas 

três esferas de governo deve, portanto, ser realizado com os recursos expressamente 

disponibilizados nos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios 

e no orçamento da seguridade social, na determinando na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional.  

Não obstante, diversos setores e profissionais envolvidos direta e indiretamente 

com a área da saúde pública, tecem reiteradas críticas ao financiamento público na área da 

saúde. Segundo os críticos, a destinação de recursos financeiros ao Sistema Único de 

Saúde não é realizada em montante suficiente para atender a demanda social por ações e 

serviços de saúde. As críticas não estão adstritas apenas à insuficiência de repasse de 

recursos financeiros - que as três esferas de governo deixam de realizar e, nem, tampouco, 

se esgotam na alegada instabilidade dos repasses e transferências em razão do não 

atendimento das disposições constitucionais e das normas insertas na Lei nº 8.142/90. 

De modo mais acentuado, as reclamações estão concentradas na falta de “vontade 

politica” dos congressistas para fazer prevalecer o sistema de saúde pública sobre o sistema 

de saúde privado. E isso se deve, segundo referem, às contribuições que as Operadoras de 

Plano Privados de Saúde fazem às campanhas eleitorais dos congressistas191, bem como ao 

                                                            
191Planos de saúde doaram R$ 12 milhões nas últimas eleições. Empresas ajudaram a aumentar de 28 para 38 

o número de deputados federais da bancada da saúde suplementar 25/07/2012 Os planos de saúde 
marcaram presença no financiamento de campanhas da última disputa eleitoral. Em 2010, o setor foi 
responsável pela doação de R$ 12 milhões para 157 candidatos de 19 partidos. A participação das 
operadoras em 2010 foi mais expressiva do que nas eleições de 2006, quando as empresas do setor 
repassaram R$ 8,6 milhões; um acréscimo de 37,2%. Em relação às eleições de 2002, quando essas 
empresas destinaram R$ 1,3 milhão, o aumento foi de 746,5%. Os dados fazem parte do estudo 
Representação política e interesses particulares na saúde: o caso do financiamento de campanhas eleitorais 
pelas empresas de planos de saúde no Brasil, dos pesquisadores Mário Scheffer, do Departamento de 
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), e Lígia Bahia, do 
Laboratório de Economia Política da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os eleitos. 
De acordo com o levantamento, feito a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o gasto ajudou 
as empresas do setor a ampliarem seu espaço político em todas as esferas de governo. O apoio financeiro de 
48 operadoras contribuiu para aumentar de 28 para 38 o número de deputados federais da chamada bancada 
da saúde suplementar. Foram eleitos também 26 deputados estaduais aliados ao setor em todo o país. No 
Senado, os recursos ajudaram a eleger Ana Amélia (PP-RS), Lúcia Vânia (PSDB-GO) e Demóstenes 
Torres (DEM-GO), que teve o mandato cassado recentemente. Quatro governadores estaduais também 
foram eleitos com a ajuda dos planos de saúde. Os mais favorecidos foram Geraldo Alckmin (PSDB-SP), 
R$ 400 mil, e Sérgio Cabral (PMDB-RJ), R$ 170 mil. Em seguida aparecem Wilson Martins (PSB-PI) e 
Agnelo Queiroz (PT-DF), favorecidos com R$ 1,5 mil e R$ 1 mil. Os dois principais candidatos à 
presidência da República também receberam financiamento do setor. A Qualicorp Corretora de Seguros 
doou R$ 1 milhão para a campanha da presidenta eleita Dilma Rousseff (PT) e a metade deste valor, R$ 
500 mil, para a campanha do candidato José Serra (PSDB). O atual presidente da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), que regula e fiscaliza os planos, Mauricio Ceschin, foi presidente do 
Grupo Qualicorp até fevereiro de 2009. Dentre os partidos, a maior fatia de recursos para candidatos 
(eleitos ou não) foi para o PMDB, com 28,94% dos recursos, seguido de PSDB (18,16%) e PT (14,05%). O 
estudo chama a atenção, ainda, para casos concretos de interesses de planos de saúde que já foram 
contemplados dentro das Casas legislativas. E dá um exemplo recente. Em 2010, a Assembleia Legislativa 
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lobby desenvolvido por essas mesmas empresas, junto aos congressistas, no sentido de 

evitar a aprovação de leis que obriguem as três esferas de governo a destinar valores mais 

vultosos para as áreas e serviços de saúde públicos.  

Outra crítica, diz respeito às despesas e aos elevados custos de saúde suportados 

pelo SUS - com a efetivação dos serviços de saúde de alto custo e especializados, que não 

são cobertos pelas empresas de plano de saúde privada. A propósito, destaca Carlos 

Pereira192: 

 

“[...] O que se verifica, na realidade, nessa década, é uma explosão nunca 
antes vista de empresas de seguros de saúde, da chamada medicina de 
grupo, das cooperativas médicas e dos exames complementares que, em 
comunhão, absorveram uma demanda sempre crescente das classes 
médias, que não estavam mais dispostas a desfrutar de um serviço de 
péssima qualidade oferecido pelo setor público, vindo dessa forma a 
"privatizar pelo afastamento" um espaço público garantido através dos 
princípios universalistas da Constituição de 1988. Por outro lado, o setor 
público passa a ser o locus primordial de atenção médica para a 
população de baixa renda e excluída. [...] Contudo, é importante 
perceber que os segmentos em melhores condições sociais não são 
excluídos totalmente do sistema público, pois a medicina supletiva não 
se responsabiliza pela provisão de serviços considerados de alto custo, 
direcionando esta árdua tarefa para o setor público, onde 40% dos 
recursos do SUS são canalizados para esses serviços, enquanto um 
universo extremamente limitado de usuários, da ordem de 3%, desfruta 
deles (Draibe, 1992). O setor público, antes de competir com o setor 
privado, ao atender as expectativas dos setores médios da população, 
oferecendo um serviço de saúde de boa qualidade, demarca um campo 
de complementaridade com aquele, uma vez que se responsabiliza, em 
uma extremidade, pelas demandas populares, oferecendo um serviço 
"de pobre para pobres", e na outra, pelos serviços de alto custo e 
especializados que não são cobertos pelos seguros saúde. 
Conseqüentemente, o grande vencedor da disputa entre as alternativas ao 
modelo médico assistencial "privatista", na década de 1980, vem a ser 
justamente a medicina supletiva autônoma do Estado, que correu por fora 
de todo o debate da reforma sanitária AIS, 8ª CNS, SUDS e SUS durante 

                                                                                                                                                                                    
de São Paulo aprovou lei que destina até 25% dos leitos de hospitais públicos administrados por 
Organizações Sociais de Saúde (OSS) para o atendimento de usuários de planos de saúde. Posteriormente, a 
medida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), atendendo a ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público Estadual. BENVENUTI, Patrícia. Planos de saúde doaram R$ 12 milhões nas 
últimas eleições. Brasil de Fato, 25 jul. 2012. Disponível em 
<http://www.brasildefato.com.br/node/10182>. Acesso em: 18 ago. 2013. O estudo pode ser acessado no 
endereço: SCHEFFER, Mário; BAHIA, Lígia. Representação política e interesses particulares na saúde: o 
caso do financiamento de campanhas eleitorais pelas empresas de planos de saúde no Brasil. Centro 
Brasileiro de Estudos da Saúde. Disponível em: 
<http://www.cebes.org.br/media/File/Planos_de_Saude_Eleicoes.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2013. 

192PEREIRA, Carlos. A política pública como caixa de pandora: organização de interesses processo decisório 
e efeitos perversos na reforma sanitária brasileira 1985-1989. Dados [online], Rio de Janeiro, v. 39, n. 3, 
1996. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-
52581996000300006&script=sci_arttext>. Acesso em: 19 ago. 2013. (destaque nosso e do original). 



111 
 

 

quase todo o período, em razão de estar atualmente acumulando, mesmo 
em uma conjuntura de crise generalizada, os maiores benefícios de sua 
história e com os menores custos possíveis ao absorver contingentes 
populacionais cada vez mais crescentes. Assim, o setor privado de 
medicina supletiva aposta no insucesso do SUS como estratégia para 
ampliar seu campo de ação, principalmente diante do insucesso da 
qualidade do atendimento, fazendo da inação coletiva a alternativa e 
estratégia maximizadora dos seus benefícios, sendo por isso o free rider 
par excellence de uma reforma sanitária ineficiente e sem recursos. Além 
do mais, em razão de nunca ter se comprometido abertamente na defesa 
ou nas críticas exageradas às reformas, não acumula perdas com seu 
desgaste, deixando esse ônus para o setor público ineficiente e os setores 
reformistas que foram os seus idealizadores.” 

 

Também são fortes as críticas a respeito das elevadas despesas que o Estado tem 

suportado para dar cumprimento às ordens judiciais consistentes na determinação de 

aquisição de medicamentos de alto custo e doenças raras que não estão incluídos na lista de 

medicamentos do SUS. Conquanto a intervenção do Poder Judiciário tenha sido abordada 

no item relacionado ao orçamento público, o problema da “judicialização da saúde” será 

objeto de análise, sob outro enfoque, no item 4.5. 

Além dessas críticas, subsistem outros questionamentos relacionados à 

insuficiência de repasse de recursos financeiros ao SUS entre os quais: (i) as perdas de 

arrecadação decorrentes do não ressarcimento pelas operadoras de planos de saúde ao SUS 

(art. 32, da Lei nº 9.656/98); (ii) a renúncia fiscal ou desoneração da carga tributária em 

favor das operadoras de planos de saúde privada e da indústria farmacêutica; (iii) as perdas 

decorrentes da corrupção e desvios de recursos públicos; (iv) a má gestão dos recursos 

públicos.  

Ao cuidar especificamente da insuficiência de recursos financeiros da saúde, 

Octávio Luiz Motta Ferraz e Fabiola Sulpino Vieira193, definem bem o problema: 

 

“[...] Quando mencionamos anteriormente que a maior parte dos 
problemas de saúde tem determinantes multidimensionais e complexos e 
que, por conseqüência, demandam políticas públicas também complexas 
e integradas em diversas áreas, cuja escolha, desenho e implementação 
envolvem importantes dificuldades, não estávamos pensando apenas em 
problemas técnicos como a impossibilidade de se prever resultados ou a 

                                                            
193FERRAZ, Octávio Luiz Motta; VIEIRA, Fabiola Sulpino. Direito à saúde, recursos escassos e equidade: 

os riscos da interpretação judicial dominante. Dados [online], Rio de Janeiro, v. 51, n. 1, p. 223-251, mar. 
2009. Disponível: <http://www.scielo.br/pdf/dados/v52n1/v52n1a07.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
(destaque nosso e do original). 
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dificuldade de se aferir de antemão a efetividade de determinada política. 
Além dessas dificuldades, em si significativas, há ainda o problema da 
escassez de recursos. Ainda que soubéssemos exatamente quais políticas 
são eficazes para garantir o mais alto grau de saúde possível a toda a 
população, seria impossível implementar todas essas políticas. Isso 
porque, enquanto as necessidades de saúde são praticamente infinitas, os 
recursos para atendê-las não o são, e a saúde, apesar de um bem 
fundamental e de especial importância, não é o único bem que uma 
sociedade tem interesse em usufruir (Newdick, 2005). Isso aponta para 
uma distinção que é importante fazer quando se pensa em saúde diante da 
escassez de recursos. Poderíamos expressá-la da seguinte maneira: 
“escassez relativa” e “escassez absoluta”. Por escassez relativa indica-se 
o fato de que os recursos disponíveis ao Estado para investimento não se 
destinam apenas à saúde. Desse modo, a saúde compete com outras áreas 
em que o Estado é também obrigado a investir, como a educação, a 
segurança pública, o esporte, a cultura. No caso brasileiro há, hoje, 
apesar de passível de regulamentação, um limite mínimo de investimento 
na saúde determinado constitucionalmente (Emenda 29), mas tudo o que 
ultrapassar esse patamar compete com outras áreas (Senado Federal, 
2007). O que se pode e quer gastar em saúde é sempre relativo, assim, ao 
que se pode e quer investir em outras áreas. Por escassez absoluta 
queremos indicar o que ocorre em menor ou maior escala em todos os 
países do mundo, mesmo os ricos como vimos acima. Por maiores que 
sejam os recursos destinados exclusivamente à saúde no processo de 
alocação em que entram as demais áreas, haverá sempre menos recursos 
disponíveis que os necessários para atender a todas as necessidades de 
saúde da população. Isso implica evidentemente a necessidade de se 
fazer escolhas, muitas vezes difíceis, entre as diversas políticas de saúde 
possíveis.” 

 

Assim, para além de todo o questionamento acerca da insuficiência de recursos 

financeiros - que pode e deve ser melhorado em todos os aspectos, sobretudo, no que 

concerne aos problemas relacionados à melhoria da gestão e redução dos desvios de 

dinheiro público – resta evidenciado que a estruturação e a organização do funcionamento 

operacional e administrativo do SUS não poderá ser realizada satisfatoriamente enquanto a 

questão da insuficiência de recursos financeiros do Estado deixar de ser incluída nas pautas 

de debates, porquanto a finitude de recursos impõe ao gestor público o dever de fazer 

escolhas acerca de quais políticas públicas de saúde deverão ser implementadas para a 

efetivação de todos os direitos sociais especificados no art. 6º. 
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2.4.2 O Sistema Privado de saúde 

 

O financiamento do sistema privado abrange os seguros voluntários contratados 

pelas pessoas com as empresas que têm por objeto a prestação dos serviços de assistência à 

saúde e também os pagamentos realizados diretamente pelo tomador dos serviços de saúde. 

O financiamento é privado e pode ser realizado tanto individualmente (plano individual) 

quanto por meio das empresas empregadoras (plano coletivo).  

Esse Sistema é, essencialmente, contraprestacional, ou seja, a prestação dos 

serviços de saúde está vinculada ao pagamento das mensalidades pelos contratantes. Sem o 

pagamento das mensalidades do plano de saúde, o contratante não pode ter acesso à 

assistência à saúde realizada tanto por profissionais liberais (médicos, psicólogos, 

odontólogos), como por empresas prestadoras de serviços de saúde credenciadas pela 

operadora de saúde (planos de saúde), tais como, clínicas, laboratórios, hospitais. Em casos 

de atendimento de urgência e/ou emergência, os hospitais devem prestar os primeiros-

socorros e depois encaminham o paciente para o SUS. 

Por considerar que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, o art. 

197, da Constituição Federal atribuiu competência à lei para dispor sobre a 

regulamentação, a fiscalização e o controle. 

No que concerne ao sistema privado de saúde, a matéria está disciplinada na Lei nº 

9.656, de 3 de junho de 1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde), Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 (cria a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS), Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001 (Dispõe sobre a 

especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde) e 

Lei nº 10.850, de 25 de março de 2004 (atribui competências à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS e fixa as diretrizes a serem observadas na definição de normas para 

implantação de programas especiais de incentivo à adaptação de contratos anteriores à 

Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei nº 

9.782/99, tem a função de regular qualquer atividade privada direta ou indiretamente 
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relacionada à saúde pública, por meio de um conjunto de ações aptas a eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde.194 

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde, no art. 1º, inciso I, estabelece as definições de Plano Privado e de Operadora de 

Plano de Assistência à Saúde: 

 

“ [...] 

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de 
direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-
se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes 
definições:  

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de 
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós 
estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e 
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente 
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou 
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a 
ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem 
do consumidor;  

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica 
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou 
contrato de que trata o inciso I deste artigo. ” 

 

E o art. 32, do mesmo diploma legal, determina que os planos de saúde façam o 

ressarcimento das despesas quando os usuários dos planos de saúde privada sejam 

atendidos por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do 

Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem 
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos 
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos 

                                                            
194O art. 6º, §1º, da referida Lei, especificou a definição de Vigilância Sanitária: “Entende-se por vigilância 

sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; II - o 
controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde”. 
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dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou 
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.  

§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas 
operadoras à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir 
personalidade jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de 
procedimentos a ser aprovada pela ANS. 

§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às 
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada 
consumidor.  

§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a 
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores 
correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, 
conforme o caso. 

§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado 
com os seguintes acréscimos:  

I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 

um por cento ao mês ou fração;  

II - multa de mora de dez por cento.  

§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos 

em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos 

respectivos créditos.  

§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão 

revertidos ao Fundo Nacional de Saúde.  

§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou 
impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º 
deste artigo.  

§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados 
pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos 

 

Como será visto mais adiante, o SUS não tem disposto de recursos financeiros 

suficientes para realizar, de forma minimamente satisfatória, todas as ações e prestações de 

serviços de saúde visando atender às necessidades humanas que se revelam ilimitadas. E se 

a falta de recursos financeiros não fosse, por si só, um fato grave porquanto afeta 

diretamente a saúde - que é um direito fundamental social, intrinsecamente vinculado ao 

bem maior e mais relevante do ser humano, que é a vida e a vida com dignidade - o 

ressarcimento dos serviços de atendimento à saúde a que se refere o artigo 32, acima 

transcrito, não é realizado de modo integral pelas Operadoras de Plano de Assistência à 

Saúde nem, tampouco, no prazo estabelecido pelo §3º, do referido art. 32 (até o décimo 

quinto dia após a apresentação da cobrança pela ANS). 
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2.5 O direito à saúde e o orçamento público: a busca de um equilíbrio 

 

Como já referido, o direito à saúde é um direito fundamental social que deve ser 

garantido pelo Estado por meio de políticas sociais e econômicas e ações e serviços de 

saúde de acesso universal e igualitário (Const. arts. 6º, 196). A efetividade desse direito 

fundamental social está estreitamente ligada à realização das políticas de saúde que são 

definidas e implementadas pelo Poder Executivo.  

Regis de Oliveira195 diz que política pública “é o dever que tem o estado de prestar 

atividades previstas na Constituição ou em lei, que satisfaçam a algum direito do usuário a 

determinado serviço. Importa definir quem decide, o que decide, quando decide e para 

quem decide.” 

As políticas públicas representam, portanto, a forma pela qual o Poder Executivo 

deve cumprir as atribuições que lhe são conferidas pela Constituição sendo que os recursos 

destinados à realização dessas atividades devem estar integralmente dispostos no 

orçamento público. 

De outro lado, os recursos financeiros arrecadados e administrados pelo Poder 

Executivo são recursos finitos e insuficientes para satisfação das necessidades da 

sociedade, que são ilimitadas. Bem por isso, a destinação de recursos na elaboração do 

orçamento exige racionalidade nas escolhas e decisões do gestor público, a fim de que a 

atuação do Poder Executivo seja direcionada à concretização dos objetivos estabelecidos 

pela Constituição Federal.  

Nesse contexto, a obrigatoriedade de atender às determinações constitucionais 

confere ao orçamento um caráter imperativo e não meramente autorizativo, o que poderia 

ser entendido como mera faculdade da Administração Pública em realizar ou não as 

despesas previstas no orçamento, conforme ensina Harrison Ferreira Leite:196 

 

“[...] As normas constitucionais são as que utilizam o verbo autorizar no 
tocante aos gastos, mas explique-se, estão postas não no sentido de 
facultar o executivo a efetuar despesas, primeira conclusão a que se 
chega, e sim no de permitir a realização das despesas conforme disposto 
em lei, posto que despesas não podem ser efetuadas sem previsão legal. É 

                                                            
195OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Gastos públicos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 134. 
196LEITE, Harrison Ferreira. Autoridade da lei orçamentária. Porto Alegre: Livr.a do Advogado Ed., 2011. 

p. 81-83. (destaque do original e nosso). 
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a aplicação da legalidade nas despesas públicas e não a facultatividade na 
sua realização. Destaque-se que a Constituição utiliza o substantivo 
autorização com diferentes sentidos, mas em nenhum deles com o de 
facultatividade. [...] O art. 174 da CF afirma que o planejamento é 
determinante para o setor governamental. Nele percebe-se a ausência do 
grau de maleabilidade nos gastos públicos, no sentido gaste se quiser. A 
leitura a ser feita é gaste-se conforme planejado. A segurança jurídica e a 
legalidade, princípios imanentes do estado de Direito, inadmitem 
surpresas na execução orçamentária. Ao contrário, implicam 
conhecimento prévio das consequências das decisões que os gestores 
públicos tomarão e da certeza de gastos. [...] O sistema normativo não 
permite a facultatividade no cumprimento da norma orçamentária; não há 
o modal deôntico ‘é facultativo’. Norma que pode ser cumprida não é 
norma, mas mero conselho. [...] Partindo-se do posicionamento de que 
toda proposição normativa tem na sua estrutura formal um dos 
operadores deônticos [...] e demonstrando-se que o orçamento, na parte 
sob comento, possui esses modais, pensa-se, assim, por mais outro 
motivo, que o entendimento da sua mera facultatividade não pode 
subsistir. A norma constitucional que determina gastos mínimos em 
educação e saúde, por exemplo, denota o caráter impositivo do 
orçamento: não pode gastar com saúde e educação menos do que 
determina a lei. [...] Já despesa, diz a Constituição, só pode ser efetuada 
se houver lei que a autorize, e essa lei é a LOA. Nesse sentido, o 
orçamento exerce função preponderante. Ele está no campo do dever-ser 
jurídico, pois deve ser realizado conforme prescrito. As despesas 
constantes no orçamento consistem num feixe de deveres impostos ao 
Estado, que determinam os atos permitidos ao alcance do bem comum.” 

 

Assim, fixado no orçamento o montante de recursos destinado às despesas de 

saúde, o Poder Executivo deve executar, mediante políticas públicas, as ações e serviços e 

saúde visando o atendimento do maior número de pessoas possível. Todavia, a falta de 

eficiência mínima das políticas públicas tem motivado grande demanda de ações judiciais 

por meio das quais, as pessoas com algum problema de saúde, buscam, no Poder 

Judiciário, proteção e efetividade desse direito fundamental. Esse fenômeno denominado 

de “judicialização da saúde” e que se caracteriza pelo volume extraordinário de ações 

judiciais e as respectivas decisões proferidas no sentido de obrigar o Poder Executivo a dar 

efetividade ao direito fundamental à saúde, será tratado no Capítulo IV, item 4.5.  

Todavia, a busca de um equilíbrio entre o direito à saúde e o orçamento público, 

exige que se faça breve análise dos principais argumentos apresentados pelo Poder 

Executivo para justificar a falta de efetividade dos direitos fundamentais, entre os quais 

destacamos: 
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a) Inexistência de recursos financeiros para satisfação de todas as 
necessidades da população; 

b) As políticas públicas de saúde são definidas com critérios técnicos e 
são formuladas para atender o maior número possível de pessoas; 

c) O elevado custo das despesas no atendimento de um paciente, 
beneficiado por ordem judicial, afeta diretamente o orçamento público e 
compromete o direito à saúde e à própria vida de milhares de outras 
pessoas que deixarão de ser atendidas por insuficiência de recursos 
necessários à satisfação das necessidades humanas na área da saúde 
pública; 

d) O Poder Judiciário não tem competência para promover a alteração do 
orçamento público, nem pode interferir nas decisões do Poder Executivo 
que definem quais políticas públicas devem ser implementadas, de forma 
que o controle das políticas públicas realizado pelo Judiciário é ilegítimo. 

 

Sobre a possibilidade de controle das políticas públicas, ensina Marcelo 

Figueiredo:197 

 

“De outra parte, aceitamos que seja plenamente possível o controle 
judicial das políticas públicas no Brasil no tocante à sua adequação ao 
conteúdo e aos fins estabelecidos na Constituição.  

Ao interpretar a Constituição procurando dela sacar as suas 
potencialidades, verificamos que o controle das políticas públicas não é 
um exercício retórico ou demagógico, mas um verdadeiro dever do 
Estado-Juiz. Tudo evidentemente com prudência e razoabilidade. 

Assim, parece-nos que ao juiz é plenamente possível exercitas o princípio 
da ampla tutela jurisdicional com os olhos voltados à máxima eficácia 
dos direitos e garantias fundamentais, para contrastar se a política pública 
apresenta ineficiência ou omissão em seu cumprimento, sindicar 
amplamente as causas e motivos que levaram àquela situação, verificar se 
direitos estiverem ameaçados ou lesados.” 

 

O controle das políticas públicas, efetivado pelo Poder Judiciário por meio da 

avalanche de decisões proferidas em desfavor da Administração Pública, denota aparente 

violação do Princípio da Separação de Poderes da República: de um lado, o Poder 

Executivo tem competência para elaborar o orçamento público e dispor sobre a 

arrecadação de recursos e a destinação das despesas necessárias à realização das atividades 

que devem ser desenvolvidas mediante políticas públicas e o Poder Legislativo a quem a 

Constituição atribui competência para aprovar ou não a lei orçamentária. E, de outro lado, 

                                                            
197FIGUEIREDO, Marcelo. op. cit., p. 170. 
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o Poder Judiciário que, por atribuição Constitucional, é competente para decidir conflitos e 

zelar pelo cumprimento da Constituição. 

O controle judicial das políticas públicas, na dimensão contemporânea do 

constitucionalismo, revela-se não só legítimo, como imprescindível, conforme esclareceu o 

Min. Celso de Mello, em decisão monocrática proferida na Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental:198 

 

“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em 
especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas 
(José Carlos Vieira de Andrade), pois, nesse domínio, o encargo reside, 
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. 

Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá 
atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 
a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de 
conteúdo programático.” 

 

O argumento da escassez de recursos invocado pela Administração Pública deve ser 

recebido com reservas e há que se distinguir se se trata de escassez fática, onde não há 

recursos em montante suficiente para satisfação das necessidades da população; ou se se 

trata de escassez jurídica, que pode ser decorrente das escolhas realizadas pela 

Administração Pública. Na hipótese de escassez fática, o Estado deverá firmar parcerias 

com as empresas privadas visando superar os obstáculos que impedem a efetivação do 

direito à saúde. 

Todavia, se se trata de escassez jurídica, cumpre destacar que o referido argumento 

tem sido rejeitado tanto pela doutrina como pela jurisprudência, de sorte que o controle das 

políticas públicas realizado pelo Poder Judiciário reflete, antes de tudo, um dever do 

Estado-Juiz de assegurar o cumprimento das disposições constitucionais em defesa dos 

direitos fundamentais. 

Nesse sentido, ensina Marcelo Figueiredo:199 

 

                                                            
198ADPF 45 MC/DF DJU de 4.5.2004. 
199FIGUEIREDO, Marcelo. op. cit., p. 170. 
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“De outra parte, parece-nos que a teoria da ‘reserva do possível’ deve ser 
acolhida com ressalvas. Sempre existirá alguma sorte de limite para o 
atendimento a direitos, considerando que todos eles têm determinado 
custo, e os recursos são limitados (Sussekind). 

É no mínimo discutível a tese de que, em nome da reserva do possível, 
pode-se obstaculizar o reconhecimento de direitos a prestações estatais. É 
intuitivo que esse obstáculo não possa ser invocado como razão absoluta 
para o desenvolvimento e atendimento dos direitos sociais. 

Mas também não podemos nos fixar nas (meras) alegações – useiras e 
vezeiras – de ausência de recursos, discurso monocórdico do Poder 
Público. As perguntas que podem e devem ser feitas são as seguintes: 
Qual o motivo que levou à alegada escassez? Ela é real? Há espaço 
jurídico para questionar as prioridades adotadas pelo Governo? A 
Constituição (ou a lei) estabeleceu algum tipo de prioridade material 
naquela determinada matéria ou assunto em litígio?” 

 

O Supremo Tribunal Federal tem afastado o argumento da reserva do possível, 

invocado pela Administração Pública para justificar o descumprimento de disposições 

constitucionais. Na citada decisão monocrática da ADPF, o Min. Celso de Mello afirma:200 

 

“[...] o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política 
não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob 
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.  

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo 
relevo ao tema pertinente à "reserva do possível" (Stephen Holmes/Cass 
R. Sustein), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre 
onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 
culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, 
prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas 
individuais e/ou coletivas. 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a 
limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política. 

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário 
e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 

                                                            
200ADPF 45 MC/DF DJU de 4.5.2004. 
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estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas de existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ - 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode 
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 
dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial fundamentalidade.”  

 

Também o Superior Tribunal de Justiça afastou o argumento da ‘reserva do 

possível’ invocado pelo Estado para justificar a não efetivação dos direitos fundamentais, 

nos termos do julgamento do Recurso Especial em que foi Relator o Min. Humberto 

Martins.201 

                                                            
201Resp n. 1.185.474 –SC DJ 29/04/2010. “De início, é de se deixar claro que a insuficiência de recursos 

orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia. Tanto é assim que a doutrina e jurisprudência 
germânica, conscientes da existência de limitações financeiras, elaboraram a teoria da ‘reserva do possível’ 
(Der Vorbehalt des Möglichen), segundo a qual os direitos sociais a prestações materiais dependem da real 
disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado. 
Na verdade, a tese da reserva do possível assenta-se na ideia que desde os romanos, está incorporada na 
tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilim nulla 
obligatio est - Celso, D. 50, 17,185). 
Não se pode exigir da ação humana a feitura de algo impossível. O problema central é que as limitações 
orçamentárias vão de encontro à necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, principalmente 
aqueles que, em regra, realizam-se com a implementação de prestações positivas pelo Estado. 
É justamente nesse ponto, da efetividade, que surge o principal desafio em matéria de direitos sociais, pois, 
sendo eminentemente prestacionais, demandam um conjunto de medidas positivas por parte do Poder 
Público, e que sempre abrangem a alocação significativa de recursos materiais e humanos para sua proteção 
e efetivação de uma maneira geral. 
Assim, é necessário buscar uma conciliação entre a existência de limitações fáticas e a imperiosidade de 
efetivação dos direitos fundamentais. 
Por esse motivo, é necessário analisar o que seja a reserva do possível, qual o seu alcance e em que 
condições a tese pode ser alegada. 
Nessa tarefa, recorro-me ao direito germânico para constatar que o Tribunal Constitucional Federal 
Alemão, ao buscar desenvolver a noção da ‘reserva do possível’, firmou o entendimento de que esta 
apresenta, pelo menos, uma dimensão tríplice: 

 uma dimensão fática, que diz respeito à efetiva disponibilidade dos recursos para a efetivação dos direitos 
fundamentais; 

 uma dimensão jurídica, que guarda conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias; 
 por fim, na perspectiva de um eventual titular de um direito a prestações sociais, a reserva do possível 

envolve o problema da proporcionalidade e razoabilidade da prestação, ou seja, aquilo que o indivíduo 
pode razoavelmente exigir da sociedade. 
Feitas essas considerações, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão 
intrinsecamente vinculada ao problema da escassez, que deve ser analisada com mais proficuidade. 
A escassez é ‘sinônimo’ de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos 
e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo as regras que pressupõe o direito igual ao bem e a 
impossibilidade de uso igual e simultâneo. 
Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha, de uma decisão. Quando não 
há recursos suficientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em 
determinada área implica escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o 
gasto com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a 
prestação de uma educação de qualidade. 
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A busca de um equilíbrio, que se pretenda sustentável, entre o direito à saúde e o 

orçamento público, não pode prescindir da identificação dos critérios eleitos pelo gestor 

público na tomada de decisão sobre para quem, como, onde, quando e quanto de recursos 

deve ser destinado à efetivação do direito fundamental à saúde. 

Por óbvio que todos os direitos têm custo, sobretudo, os direitos sociais que, por 

disposição Constitucional têm aplicação imediata (art. 5º, §1º), mas a sua efetivação não 

pode ficar na dependência da vontade ou da conveniência do gestor público que pode 

tomar a decisão de alocar mais ou menos recursos com base em interesses distintos das 

prioridades constitucionais. 

A pergunta nessa hipótese deve ser: Qual o tratamento que deve ser ofertado às 

pessoas que estão doentes? 

Acima de tudo, a resposta imediata deve ser: um tratamento digno, sob todos os 

aspectos e circunstâncias. As decisões do gestor público relativas à alocação de recursos 

destinados a dar efetividade ao direito fundamental à saúde devem estar pautadas na 

dignidade da pessoa humana, princípio nuclear que estrutura e conforma o Estado 

Democrático de Direito. 

                                                                                                                                                                                    
A pergunta que se deve fazer neste momento é: o administrador público possui, em todos os casos, carta 
branca para escolher as prioridade, ou seja, para decidir quais valores serão contemplados e, 
consequentemente, quais serão postergados em face da escassez dos recursos públicos? Tal pergunta deve 
ser respondida com cautela. 
A regra é que, por atribuição constitucional, cabe ao Poder executivo definir os programas de governo que 
serão tratados com prioridade; boa parte deles, referendados pela vontade manifestada nas urnas. Todavia, 
há um núcleo de direitos que não pode, em hipótese alguma, ser preterido, pois constitui o objetivo e 
fundamento primeiro do Estado Democrático de Direito. 
O termo ‘em hipótese alguma’ frisa que nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como 
secundários. Isso, porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio majoritário é 
apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da 
vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. 
Explica-se. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à 
informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. 
Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará 
suando da ‘democracia’ para extinguir a Democracia. 
Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é 
resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da 
vontade política. 
A não priorização de direitos essenciais implica o destrato da vida humana como um fim em si mesmo, 
ofende, às claras, o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana. 
A Constituição Federal reforça esse entendimento ao declarar, em seu art. 1º, III, que a dignidade da pessoa 
humana é fundamento da República Federativa do Brasil, a Carta Cidadã de 1988 escolhe, ela própria, 
algumas prioridades que devem ser respeitadas pelo Poder Constituído. 
Assim, aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana, dentre os quais os relacionados 
às liberdades civis e aos direitos prestacionais essenciais como a educação e a saúde, não podem ser 
limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador.” 
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Um equilíbrio, portanto, que se pretenda sustentável encontra-se na decisão do 

gestor público que, tendo por pressuposto o respeito à dignidade da pessoa humana, destine 

os recursos orçamentários prioritariamente às políticas públicas vinculadas à satisfação do 

direito fundamental à saúde. 
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CAPÍTULO III A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PRINCÍPIO 

FUNDAMENTAL DO ESTADO 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado conforme dispõe o 

artigo 1º III, da Constituição Federal de 1988. Não obstante, registre-se, não há no 

ordenamento jurídico interno uma definição para o termo. E a ausência de um conceito de 

dignidade também ocorre no plano jurídico internacional202, de forma que a doutrina e os 

tribunais têm se dedicado à construção de um conceito do que vem a ser a dignidade da 

pessoa humana. 

No Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana é o princípio 

matriz que norteia e erradia todo o ordenamento jurídico e social. É o valor fonte que deve 

direcionar as ações do Estado e da sociedade no sentido da efetivação e promoção do bem 

estar da pessoa humana. 

A inclusão da dignidade no rol dos princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil há de ser entendida como a afirmação da Constituição Federal de que 

toda a sociedade brasileira deve respeitar o cidadão em sua dignidade de pessoa humana, 

porque este é o valor a partir do qual se estabelece a igualdade de todo Homem enquanto 

ser humano. 

Sobre a inclusão do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição 

Federal de 1988, afirma Carmen Lucia Antunes Rocha:203  

 

“[...] A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana 
modifica, em sua raiz, toda a construção jurídica: ele impregna toda a 
elaboração do Direito, porque ele é o elemento fundante da ordem 
constitucionalizada e posta na base do sistema. Logo, a dignidade da 
pessoa humana é princípio havido como superprincípio constitucional, 
aquele no qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas no 
modelo de Direito plasmado na formulação textual da Constituição” E, 
acrescenta a Autora: “O princípio da dignidade da pessoa humana 
entranhou-se no constitucionalismo contemporâneo, daí partindo e 
fazendo-se valer em todos os ramos do Direito. A partir de sua adoção se 
estabeleceu uma nova forma de pensar e experimentar a relação 
sociopolítica baseada no sistema jurídico; passou a ser princípio e fim do 

                                                            
202BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.72. 
203ROCHA, Carmem Lucia Antunes. O princípio da dignidade humana e a exclusão social. Revista Interesse 

Público, São Paulo, ano 1, n. 4, out./dez. 1999. 
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Direito contemporaneamente produzido e dado à observância no plano 
nacional e no internacional.” 

 

Por sua vez, José Carlos Vieira de Andrade204 ressalta a importância do princípio da 

dignidade humana ao afirmar que “o princípio da dignidade da pessoa humana está na base 

de todos os direitos constitucionais e consagrados, quer dos direitos e liberdades 

tradicionais, quer dos direitos de participação política, quer nos direitos dos trabalhadores, 

e dos direitos a prestações sociais.” 

Pelo fato da dignidade da pessoa humana figurar entre os princípios constitucionais, 

que estruturam e fundamentam o Estado, entende Maria Garcia205 que “a dignidade da 

pessoa representará o crivo pelo qual serão interpretados não somente os direitos 

fundamentais, mas todo o ordenamento jurídico brasileiro.”  

 

3.1 O que é Dignidade? 

 

Considerando a historicidade um elemento fundamental do conceito, ensina José 

Luiz Quadros de Magalhães206 que dignidade “[...] é ”um conjunto de condições sociais 

econômicas, culturais e políticas que permite que cada pessoa possa exercer seus direitos 

com liberdade e esclarecimento consciente, em meio a um ambiente de respeito e 

efetividade dos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos de todos e cada uma 

das pessoas.” E, mais adiante, afirma o Autor: “A historicidade é fundamental neste 

conceito uma vez que é a sua compreensão dentro de uma cultura específica que gera o 

sentimento de bem estar e segurança social típicos de uma situação de respeito aos direitos 

de todos. As necessidades de uma cultura, em um tempo e em um espaço específicos, são e 

podem ser muito diferentes.” 

Dignidade, refere Nicola Abbgnano:207  

 

                                                            
204ANDRADE, José Carlos Vieira de. op. cit., p. 97. 
205GARCIA, Maria. da. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004. p. 207. 
206MAGALHÃES, Jose Luiz Quadros de. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º Comentário à Constituição 

Federal de 1988. Coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; 
coordenadores editoriais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otário Luiz Rodrigues Junior. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p. 21. 

207ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, cit. 2000, p. 276 
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Como principio da dignidade humana entende-se a existência enunciada 
por Kant como segunda fórmula do imperativo categórico: “Age de tal 
forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 
qualquer outro, sempre como um fim nunca unicamente como meio” 
(Grundlegung zur Met. Der Sitten, II). Esse imperativo estabelece que 
todo homem, aliás, todo ser racional, como um fim em si mesmo, possui 
um valor não relativo (como é por ex., um preço), mas intrínseco, ou seja, 
a dignidade. O preço pode ser substituído por alguma coisa equivalente, o 
que é superior a qualquer preço, e por isso não permite nenhuma 
equivalência, tem Dignidade’. Substancialmente, a Dignidade de um ser 
racional consiste no fato de ele ‘não obedecer a nenhuma lei que não seja 
também instituída por ele mesmo’. A mortalidade, como condição dessa 
autonomia legislativa, é, portanto, condição da Dignidade do homem, e a 
moralidade e humanidade são as únicas coisas que não têm preço. 

 

E, em Kant, 208 a identificação desta qualidade intrínseca da pessoa humana:  

 

“[...] No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto 
não permite equivalente, então ela tem dignidade... Esta apreciação dá 
pois a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito 
e põe-na infinitamente acima de todo o preço. Nunca ela poderia ser posta 
em cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem 
de qualquer modo ferir sua santidade.”   

 

Comentando a influência do pensamento kantiano, Luiz Roberto Barroso209 

esclarece: 

 

Autonomia é qualidade de uma vontade livre. Ela identifica a capacidade 
do indivíduo de se autodeterminar em conformidade com a representação 
de certas leis. Uma razão que se auto governa. A ideia central é que os 
indivíduos estão sujeitos apenas às leis que dão a si mesmos. Um 
indivíduo autônomo é alguém vinculado apenas à sua própria vontade e 
não àquela de alguma outra pessoa (uma vontade heterônoma). [...] A 
dignidade, por sua vez, dentro da visão kantiana, tem por fundamento a 
autonomia. Em um mundo no qual todos pautem a sua conduta pelo 
imperativo categórico – no “reino dos fins”, como escreveu -, tudo tem 
um preço ou uma dignidade. As coisas que têm preço podem ser 
substituídas por outras equivalentes. Mas quando uma coisa está acima de 
todo preço e não pode ser substituída por outra equivalente, ela tem 
dignidade. Assim é a natureza do ser humano. Portanto, as coisas têm um 
preço de mercado, mas as pessoas têm um valor interno absoluto 

                                                            
208KANT, Immanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 140. (Os 

Pensadores). p. 140 
209BARROSO, Luiz Roberto. op. cit., p. 71-72. (o destaque é do original) 
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chamado dignidade. Como consequência, cada ser racional e cada pessoa 
existe como um fim em si mesmo, e não como um meio para o uso 
discricionário de uma vontade externa.  

 

Em análise do tema, entende Ana Paula de Barcellos210 que “o conteúdo jurídico da 

dignidade se relaciona com os chamados direitos fundamentais humanos. Isto é: terá 

respeitada sua dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e 

realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles.”  

Para Ingo Sarlet,211 dignidade da pessoa humana: 

 

“É a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
estado e da comunidade, implicando neste sentido, um complexo de 
direito e deveres fundamentais que o assegurem que a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram 
a rede da vida.”   

 

Alexandre de Moraes,212 dignidade da pessoa humana pode ser assim conceituada: 

 

 “Um valor espiritual e moral inerente à pessoa que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos.” 

 

A dignidade não é, portanto, um direito que possa ser concedido ou negado ao 

indivíduo. A dignidade é um valor intrínseco, um atributo da pessoa humana que a torna 

merecedora de respeito apenas por sua condição de ser humano.  

                                                            
210BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar 2002. p. 110-111. 
211SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 9. ed. Porto Alegre: 

Livr. do Advogado, 2011. p.73. 
212MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 128-129. 
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Sobre valor intrínseco, parte do núcleo essencial da dignidade humana, ensina Luiz 

Roberto Barroso:213 

 

“No plano filosófico, é o elemento ontológico da dignidade humana, 
ligado à natureza do ser. Corresponde ao conjunto de características que 
são inerentes e comuns a todos os seres humanos e que lhes confere um 
status especial e superior no mundo, distinto do de outras espécies. O 
valor intrínseco é oposto ao valor atribuído ou instrumental, porque é um 
valor que é bom em si mesmo e que não tem preço. [...] 

No plano jurídico, o valor intrínseco está na origem de um conjunto de 
direito fundamentais. O primeiro deles é o direito à vida, uma pré-
condição básica para o desfrute de qualquer outro direito. [...] Um 
segundo direito diretamente relacionado com o valor intrínseco de cada 
indivíduo é a igualdade perante a lei e na lei. Todos os indivíduos têm 
igual valor e por isso merecem o mesmo respeito e consideração. Isso 
implica na proibição de discriminações ilegítimas devido à raça, cor, 
etnia ou nacionalidade, sexo, idade, capacidade mental (o direito à não 
discriminação) e no respeito pela diversidade cultural, linguística ou 
religiosa (o direito de reconhecimento). 

 

Analisando a relação entre justiça e dignidade da pessoa humana destaca Carmen Lúcia 

Antunes Rocha:214  

[...] a dignidade humana independe do merecimento pessoal ou social. 
Não se há de ser mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente à 
vida e, nessa contingência, é um direito pré-estatal. O sistema normativo 
de direito não constitui por óbvio, a dignidade da pessoa humana. O que 
ele pode é tão somente reconhece-la como dado essencial da construção 
jurídico normativa,  princípio do ordenamento e matriz de toda 
organização social, protegendo o homem e criando garantias 
institucionais postas à disposição das pessoas a fim de que elas possuam 
garantir a sua eficácia e o respeito à sua estatuição.”  

 

E, ainda, sobre o conceito de dignidade, afirma Maria Garcia afirma:215 “a 

dignidade da pessoa humana corresponde à compreensão do ser humano na sua integridade 

física e psíquica, como autodeterminação consciente, garantida moral e juridicamente.”  

 

 

                                                            
213BARROSO, Luiz Roberto. op. cit., p. 78-79. 
214ROCHA, Carmem Lucia Antunes. op. cit. 
215GARCIA, Maria. da. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade, 

cit., p. 211). 
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3.2 Desenvolvimento histórico do princípio da dignidade, atributo intrínseco do ser 

humano 

 

A ideia de valor intrínseco da pessoa humana já se fazia presente no pensamento 

clássico e no ideário cristão, pois tanto no Antigo quanto no Novo Testamento há 

referências expressas ao fato de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e 

dessa premissa, afirma Ingo Sarlet, “ o Cristianismo extraiu a consequência [...] de que o 

ser humano é dotado de um valor próprio e que lhe é intrínseco, não podendo ser 

transformado em mero objeto ou instrumento.” 216  

A mensagem de Cristo também possibilitou a valorização do outro e não apenas do 

homem individualmente “despertando os sentimentos de solidariedade e de piedade para 

com a situação miserável do próximo que estarão na base das considerações acerca dos 

direitos sociais e do direito a condições mínimas de existência”217. 

No Antigo e no Novo Testamento pode-se encontrar a ideia de fraternidade.218 

A fraternidade pressupõe o reconhecimento do outro como um ser igual, um ser 

semelhante, merecedor de consideração e respeito. A dignidade da pessoa humana 

pressupõe o reconhecimento de todo ser humano como pessoa. E, é a outra pessoa, um 

semelhante em dignidade, que é (e deve ser) merecedor do respeito e de solidariedade. 

Sobre a definição de pessoa, destaca Comparato, referindo Boecio:219 “ [...] pessoa 

já não é uma exterioridade como a máscara de teatro, mas a própria substância do homem”. 

E, segundo Comparato, foi sobre a concepção natural de pessoa que se iniciou a elaboração 

do princípio da igualdade essencial de todo ser humano. [...] E, é essa igualdade de 

essência da pessoa que forma o núcleo do conceito universal de direitos humanos.” 

Em Santo Tomas de Aquino (que adotou integramente a definição boeciana de 

pessoa na Summa Theoligiae),220 afirma Ingo Sarlet221 “ [...] restou afirmada a noção de a 

dignidade encontrar seu fundamento na circunstância de que o ser humano foi feito à 

imagem e semelhança de Deus, mas também radica na capacidade de autodeterminação 

                                                            
216SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, cit., p. 34. 
217BARCELLOS, Ana Paula de. op. cit., p. 105. 
218Malaquias, 2:10; Levítico, 19:18; Efésios, 4:24 e 4:28; Mateus, 22:39 
219COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, cit., p. 32 
220Id. Ibid., p. 32 
221SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, cit., p. 37. 
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inerente a natureza humana, de tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser  humano, 

sendo livre por natureza, existe em função da sua própria vontade”. 

A primeira formulação tipicamente secular e racional de dignidade da pessoa 

humana surge com Samuel Pufendorf 222  que “[...] vincula a dignidade a liberdade moral, 

pois é está - e não a natureza humana em si - que confere dignidade ao homem.”223  

Mas foi com Kant que a concepção de dignidade abandonou definitivamente “suas 

vestes sacrais.” Para Kant, lembra Ingo Sarlet,224 a autonomia da vontade, assim entendida 

a “faculdade de determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de 

certas leis é um atributo apenas encontrado nos seres racionais constituindo-se no 

fundamento da dignidade humana.” 

E, ainda hoje, é no pensamento kantiano que a doutrina jurídica mais expressiva, 

nacional e estrangeira identifica as bases de fundamentação e até de uma certa 

conceituação da dignidade da pessoa humana.”225  

Os registros históricos demonstram que apenas a partir da segunda década do 

século XX, a dignidade da pessoa humana começou a integrar documentos jurídicos como 

a Constituição do México (1917), a Constituição alemã da República de Weimar (1919), 

entre outros.226 

Conquanto o Artigo I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos disponha 

que: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 

razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”, 

a doutrina considera que as atrocidades e os horrores do nacional-socialismo e do facismo, 

bem como as reações que eles provocaram ao término da Segunda Guerra Mundial, devem 

ser consideradas o marco histórico significativo e decisivo dos contornos da noção atual de 

dignidade da pessoa humana.227 

O Artigo 1º, da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 23 de maio 

de 1949 dispõe: A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é 

obrigação de todo o poder público.  

                                                            
222SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, cit., p. 38. 
223Id. Ibid., p. 39. 
224Id. Ibid., p. 40. 
225Id. Ibid., p. 42. 
226BARROSO, Luiz Roberto. op. cit., p. 19-20. 
227Id. Ibid., p. 18-19. 
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Para o Tribunal Constitucional Federal Alemão, afirma Luis Roberto Barroso, a 

dignidade da pessoa humana representa “um valor supremo, um bem absoluto, à luz do 

qual cada um dos outros dispositivos deve ser interpretado. Considerada como fundamento 

de todos os direitos mais básicos, a cláusula da dignidade possui dimensão subjetiva e 

objetiva, investindo os indivíduos em certos direitos e impondo determinadas prestações 

positivas para o Estado.” 228 

 

3.3 A dignidade da pessoa humana segundo a doutrina jurídica pátria 

 

A dignidade da pessoa humana, ensina Fabio Konder Comparato:229  

 

“[...] não consiste apenas no fato de ser ela, diferentemente, das coisas, 
um ser considerado e tratado, em si mesmo, como um fim em si e nunca 
um meio para consecução de determinado resultado. Ela resulta também 
do fato de que pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições 
de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio 
edita.” E, mais adiante, o Autor acrescenta “[...] pela sua vontade 
racional, a pessoa ao mesmo tempo que submete às leis da razão prática, 
é a fonte dessas mesmas leis, de âmbito universal, segundo o imperativo 
categórico – ‘age unicamente segundo a máxima, pela qual tu possas 
querer, ao mesmo tempo que ela se transforme em lei geral.’”  

 

Com suporte no pensamento kantiano, explicita Carmen Lucia Antunes Rocha:230  

 

“O que é uma dignidade não tem valoração e figura assim, valor absoluto. 
Pela sua condição sobrepõe à mensuração, não se dá o ser meio, porque é 
insubstituível, dispondo de uma qualidade intrínseca que o faz sobrepor-
se a qualquer medida ou critério de fixação de preço.  

O preço é possível ao que é meio porque lhe é exterior e relaciona-se com 
a forma do que é apreçado, a dignidade é impossível de ser avaliada, 
medida e apreçada porque é fim e contém-se no interior do elemento 
sobre o qual se expressa; relaciona-se ela com a essência do que é 
considerado, por isso não se oferece á medida convertida ou configurada 
como preço. 

                                                            
228BARROSO, Luiz Roberto. op. cit., p. 21. 
229COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, cit., p. 34. 
230ROCHA, Carmem Lucia Antunes. op. cit. 
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Toda pessoa humana é digna. Essa singularidade fundamental e 
insubstituível é ínsita à condição humana do ser humano, qualificando-o 
nessa categoria e o põe acima de qualquer indagação.” 

 

Segundo Ana Paula de Barcellos231 “o fato é que a dignidade da pessoa humana, o 

valor do homem como um fim em si mesmo, é hoje um axioma da civilização ocidental e 

talvez a única ideologia remanescente.” 

Sobre ser uma qualidade intrínseca da pessoa humana, destaca Ingo Sarlet:232  

 

“[...] a dignidade é irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que 
qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal 
sorte que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser 
titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Assim 
compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria 
condição humana, a dignidade pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, 
promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora 
empregado) ser criada, concedida ou retirada (embora possa ser violada), 
já que reconhecida e atribuída a cada ser humano com algo que lhe é 
inerente.” 

 

Comentando os princípios que fundamentam o Estado brasileiro, José Afonso da 

Silva afirma ser a dignidade da pessoa humana “[...] um valor supremo que atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem desde o direito à vida.”  

À luz do entendimento doutrinário, conclui-se que a consagração da dignidade da 

pessoa humana como princípio fundamental do Estado serve ao proposito de evidenciar a 

necessidade de se pensar e de se enxergar a pessoa humana sob a ótica de início e fim do 

Direito, e, por isso mesmo merecedora do direito de viver com dignidade, ao abrigo da 

proteção do Estado e de toda a sociedade. 

 

3.4 Óticas da saúde: O direito à existência digna 

 

                                                            
231BARCELLOS, Ana Paula de. op. cit., p. 103-104. 
232SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, cit., p. 52-53. 
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Como referido anteriormente, o direito à saúde é um direito fundamental social, 

(art. 6º) intrínseca e indissociavelmente vinculado ao direito à vida, direito fundamental 

por excelência.  

Por expressa determinação constitucional, ao Estado foi atribuído o dever de 

garantir o direito á saúde, mediante políticas sociais e econômicas. 

O direito de acesso às ações e serviços de saúde executados pelo SUS deve ser 

garantido a todos (princípio da universalidade de atendimento) em igualdade de condições, 

independentemente do tipo de ação ou serviços prestado pelo SUS. 

Cabe ressaltar que a Constituição Federal não fez qualquer distinção quanto ao tipo 

de assistência ou de acesso aos cuidados de saúde, o que significa dizer que o direito de 

acesso às ações e serviços de saúde, deve ser garantido a todos em todos os níveis de 

assistência: desde o básico (procedimentos de menor complexidade que compreende as 

ações de promoção e proteção da saúde) até à assistência especializada (atendimentos de 

maior complexidade que compreendem, entre outros, as ações e serviços relacionados à 

recuperação da saúde tais como, cirúrgicas, tratamento de doenças mais graves e afins). 

Sendo o princípio do atendimento integral uma das diretrizes do SUS (art. 198, II), 

as ações e serviços de saúde (promoção, proteção e recuperação) “são uma realidade una, 

e, portanto inseparável, constituindo-se um todo que atua de modo harmonioso e 

contínuo.” 233 

Para fins do presente estudo, ressalta-se que o direito à saúde compreende o direito 

de acesso pleno a medicamento de dispensação em caráter excepcional (utilizados em 

doenças raras geralmente de custo elevado, cuja dispensação atende alguns casos).234 

 

A saúde sob a ótica do Estado: 235 

As principais dificuldades para disponibilizar pelo SUS os medicamentos existentes 

para tratamento de doenças raras: 

                                                            
233SCHWARTZ. Germano. op. cit., p. 108. 
234BRASIL. Portaria MS nº 3916, 30.10.1998 = Política Nacional de Medicamento. 
235Informações compiladas a partir das bases de dados: PORTAL da Saúde. Disponível em: 

<http://www.saude.gov.br>; EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASES (EURORDIS). 
Disponível em: <http://www.eurordis.org/pt-pt>; ORPHANET. Disponível em: 
<http://www.orpha.net/national/pt-pt/index/página-de-início/>. 
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a) Não há recursos financeiros suficientes para atender as necessidades de todas as 

pessoas, razão pela qual as políticas públicas de saúde são elaboradas e 

executadas com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível; 

b) Os medicamentos existentes e destinados ao tratamento de doenças raras devem 

ter registro na ANVISA e integrar Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde; 

c) Os recursos financeiros despendidos - por ordem do Poder Judiciário - com a 

compra de medicamentos de dispensação excepcional ou de custo elevado 

poderiam ter sido usados para melhorar os serviços do SUS para atender um 

maior número de pessoas em procedimentos de menor complexidade; além 

disso, os recursos orçamentários devem ser usados para compra de 

medicamentos considerados essenciais, compras e melhorias de hospitais 

públicos e centros de referência, assim como devem atender os programas de 

vacinação, programas de combate às doenças tropicais (também denominadas 

doenças negligenciadas), programas assistenciais, entre outras, também 

consideradas essenciais à existência digna.  

d) O Estado também não tem meios para realizar pesquisa e promover o 

desenvolvimento próprio de medicamentos destinados ao tratamento de 

doenças raras.  

e) As diretrizes observadas pelo Estado no escopo da política nacional de 

medicamentos foram estruturadas em três eixos: a regulação sanitária, a 

regulação econômica e assistência farmacêutica: 

 

“A regulação sanitária objetiva proteger o usuário de medicamento a 
partir de padrões de qualidade, segurança, eficácia em relação aos 
produtos e aos métodos de fabricação, armazenamento, transporte e 
dispensação entre outros aspectos. A regulação econômica tem como um 
dos principais objetivos contrabalancear o poder de mercado das 
empresas e reduzir custos de aquisição, seja do ponto de vista do setor 
público, da saúde suplementar (seguros privados) ou do ponto de vista do 
consumo direto das famílias. Abrange a proteção e defesa do consumidor 
nas relações de consumo, ações pró-competitivas que procurem estimular 
a dinâmica de mercado e ações que coíbam as falhas de mercado 
(assimetria de informações e poder de mercado). A terceira área de 
atuação envolve um conjunto de ações e serviços de atenção à saúde do 
cidadão que culmina, eventualmente, com o acesso propriamente dito ao 
medicamento. No âmbito da assistência realizam-se o mapeamento das 
necessidades da população, as prioridades sob o prisma da saúde pública, 
os objetivos, as estratégias de promoção e expansão do acesso. 
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Promovem-se a construção de consenso terapêuticos a respeito da 
abordagem em doenças específicas e a indicação de uso de 
medicamentos, bem como avaliação e acompanhamento dos hábitos de 
prescrição, dispensação e resultados terapêuticos”236  

 

A saúde sob a ótica da indústria farmacêutica:237 238 

As principais dificuldades para pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos para doenças raras: 

a) O custo de pesquisa e desenvolvimento de um novo fármaco é muito elevado 

podendo em alguns casos ser superior a US$ 500 milhões por produto. E isso 

porque, em razão da base de pacientes com doenças raras ser bastante reduzida o 

custo por unidade acaba se elevando de forma considerável, inviabilizando a 

comercialização do medicamento; 

b) Após o desenvolvimento do produto, é necessário que o medicamento seja 

divulgado em meio à comunidade científica e que os profissionais de saúde 

sejam treinados para aplicar de forma segura o tratamento. Esta padronização é 

feita através de Protocolos Clínicos, que são desenvolvidos a partir da 

implementação do medicamento no mercado. Todos estes processos são 

custosos e, somados ao custo de desenvolvimento, elevam ainda mais o preço do 

medicamento, tornando economicamente inviável sua inclusão no sistema de 

saúde pública.”  

d) Dificuldade de atendimento dos requisitos legais relativa aos protocolos clínicos 

e diretrizes farmacêuticos de avaliação da efetividade de medicamentos para 

tratamento e diagnóstico de doenças raras. Primeiro em razão do número de 

pacientes ser extremamente baixo é praticamente impossível encontrar um grupo 

grande para realizar os ensaios clínicos exigidos pela legislação. Segundo, a 

doença rara é heterogênea e “apresenta diferentes quadros de morbidade fazendo 

                                                            
236CALDEIRA, Telma Rodrigues. Acesso ao medicamento: direito à saúde no marco da regulação do 

mercado farmacêutico. Dissertação (Metrado em Políticas Sociais) -  Universidade de Brasília, Brasília, 
2010. p. 159. 

237Informações compiladas a partir das bases de dados: PORTAL da Saúde. Disponível em: 
<http://www.saude.gov.br>; INTERFARMA; EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASES 
(EURORDIS). Disponível em: <http://www.eurordis.org/pt-pt>; ORPHANET. Disponível em: 
<http://www.orpha.net/national/pt-pt/index/página-de-início/>. 

238WIEST, Ramon. A economia das doenças raras, teoria, evidências e políticas públicas. Monografia de 
Ciências Econômicas. Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2010. p. 46. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28146/000765843.pdf?sequence=1>. 
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com que o ganho de qualidade proporcionado pelo tratamento seja muito difícil 

de ser quantificado, ocasionando a insuficiência de evidências para comprovação 

clínica da eficácia do tratamento e, consequentemente, a não recomendação para 

reembolso por parte do sistema de saúde pública.”239  

 

A saúde sob a ótica dos portadores de doenças raras:240 

As principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes e suas famílias são:  

a) Falta de profissionais especializados e capacitados para um diagnóstico real e 

rápido; 

b) Falta de informações sobre as doenças ou falta de informações disponíveis e/ou 

informações muito técnicas que dificultam a compreensão, o entendimento e até 

mesmo a convivência com a patologia; 

c) Falta de investimentos em medicamentos órfãos para controle e/ou cura das 

doenças raras; 

d) Dificuldade de acesso aos medicamentos (só alguns medicamentos são 

disponibilizados pelo SUS); 

e) Insuficiência de recursos financeiros para compra dos medicamentos necessários 

em face do alto custo; 

f) Necessidade de ingressar com ações judiciais para obter medicamentos de alto 

custo; 

g) Discriminação e preconceito por parte da sociedade são fatores que afetam 

diversos aspectos de suas vidas e em razão disto passam a viver um isolamento 

social sem perspectiva de uma existência digna. 

h) Impacto na vida pessoal e profissional dos familiares que muitas vezes são 

obrigados a deixar seus empregos para cuidar do doente em tempo integral. 

 

                                                            
239WIEST, Ramon. op. cit., p 55-56. 
240Informações compiladas a partir das bases de dados: PORTAL da Saúde. Disponível em: 

<http://www.saude.gov.br>; EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASES (EURORDIS). 
Disponível em: <http://www.eurordis.org/pt-pt>; ORPHANET. Disponível em: 
<http://www.orpha.net/national/pt-pt/index/página-de-início/>. 
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Conquanto as justificativas apresentadas tanto por parte do Estado (falta de 

recursos) como por parte da indústria farmacêutica (devam ser consideradas e avaliadas, o 

fato é que a saúde é fator indissociável da dignidade da pessoa humana e, com base neste 

princípio, devem ser elaboradas e executadas as ações e serviços de saúde, uma vez que 

uma pessoa doente é um ser humano frágil, sem vontade e essas limitações e restrições 

provocadas pela doença impedem o pleno desenvolvimento pessoal e profissional 

prejudicando o exercício efetivo da cidadania. 

Comentando a cidadania, um dos fundamentos do Estado (at. 1º II), ressalta José 

Luiz Quadros de Magalhães:241 

 

“O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma 
perspectiva sistêmica na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas 
aquela pessoa que tem meios para exercer o voto de forma consciente e 
participativa, Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos 
sociais (educação, saúde, segurança, previdência) e econômicos (salário 
justo, emprego) que permite que o cidadão possa desenvolver todas as 
suas potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, organizada 
e consciente, da construção da vida coletiva no Estado democrático.” 

  

                                                            
241MAGALHÃES, José Luiz Quadros. op. cit., p. 19. 
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CAPÍTULO IV A FUNÇÃO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA E O DIREITO À SAÚDE 

 

 

Visando construir uma sociedade livre, justa e solidária, conforme o art. 3º, a 

Constituição Federal de 1988 introduz significativas modificações no ordenamento jurídico 

brasileiro, sobretudo no que concerne aos direitos fundamentais e sociais, consoante 

referido nos capítulos I e II.  

De igual modo dispõe a Constituição que a ordem econômica tem por fim assegurar 

a todos existência digna e deve ser realizada em conformidade com os ditames da justiça 

social (art. 170). Assim, ao inserir a propriedade privada e sua função social como 

princípios informadores da ordem econômica, a Constituição vincula, de forma 

indissociável, a propriedade privada à sua função social. 

Por isso, dizer que a propriedade privada deve atender a sua função social significa 

admitir que o direito à propriedade ultrapassa a vontade e os interesses particulares de seu 

proprietário, porquanto deve ser exercido também em favor do interesse social e em 

conformidade com os ditames da justiça social. 

Questão relevante a ser considerada no presente estudo, diz respeito à possibilidade 

de identificação da função social da empresa privada com os princípios da propriedade e de 

sua função social, inscritos na ordem econômica no art. 170, incisos II e III, da 

Constituição Federal. 

Isabel Vaz 242 sustenta que a propriedade tem duas faces, sendo uma estática - que 

compreende a propriedade imobiliária, os créditos e as relações jurídicas deles decorrentes 

que são disciplinadas pelo Código Civil; e outra, dinâmica - que diz respeito à atividade 

econômica, industrial e comercial destinada a produzir e promover a circulação, a 

distribuição e o consumo de bens, subordinadas a outros diplomas legais (empresa). 

Afirma a autora243: 

 

                                                            
242VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 145. 
243Id. Ibid., p. 151. 
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“[...] Retirar o capital, os bens de produção do estado de ócio (aspecto 
estático), consiste, pois, em utilizá-los em qualquer empresa proveitosa a 
si mesma e à comunidade. É dinamizá-los para produzirem novas 
riquezas, gerando empregos e sustento aos cooperadores da empresa e à 
comunidade. É substituir o dever individual, religioso de dar esmola pelo 
dever jurídico inspirado no compromisso com a comunidade, de 
proporcionar-lhe trabalho útil e adequadamente remunerado.” 

 

No que concerne à propriedade afirmada no art. 5º, inc. XXII, e no inc. III, do art. 

170, da Constituição Federal, observa Eros Grau244 que não constitui um instituto jurídico, 

mas sim, um conjunto de institutos jurídicos relativos a diversos tipos de bens: 

 

“[...] A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto 
de várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens. Não 
podemos manter a ilusão de que a unicidade do termo – aplicado à 
referência a situações diversas – corresponde a real unidade de um 
compacto e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em 
seus distintos perfis – subjetivo, objetivo, estático e dinâmico – 
compreende um conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em 
inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos 
sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no 
reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade. 
Assim cumpre distinguirmos, entre si, a propriedade de valores 
mobiliários, a propriedade literária e artística, a propriedade industrial, a 
propriedade do solo, v.g. nesta última, ainda, a propriedade do solo rural, 
do solo urbano e do subsolo”. 

 

Ainda em desdobramento do raciocínio exposto e para efeitos de identificação da 

função social da propriedade, o mesmo Eros Grau245, referindo Giovanni Coco, estabelece 

distinção entre os bens de produção e os bens de consumo: 

 

“[...] Como lembrei em outra ocasião, é de Giovanni Coco a observação 
de que a moderna legislação econômica considera a disciplina da 
propriedade como elemento que se insere no processo produtivo, ao qual 
converge um feixe de outros interesses que concorrem com aqueles do 
proprietário e, de modo diverso, o condicionam e por ele são 
condicionados. Esse novo tratamento normativo respeita unicamente aos 
bens de produção, dado que o ciclo da propriedade dos bens de consumo 
se esgota na sua própria fruição. Apenas em relação aos bens de produção 
se pode colocar o problema do conflito entre propriedade e trabalho e do 
binômio, propriedade - empresa. Esse novo direito – nova legislação – 

                                                            
244GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros Ed., 1998. p. 253. 
245Id. Ibid., p. 253-254. (o destaque é do original). 
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implica prospecção de uma nova fase (um aspecto, um perfil) do direito 
de propriedade, diversa e distinta da tradicional: a fase dinâmica. Aí, 
incidindo pronunciadamente sobre a propriedade dos bens de produção, é 
que se realiza a função social da propriedade. Por isso se expressa, em 
regra, já que os bens de produção são postos em dinamismo, no 
capitalismo, em regime de empresa, como função social da empresa.” 

 

No ordenamento jurídico infraconstitucional, o direito de empresa encontra-se 

disciplinado na Parte Especial do Livro II, do Código Civil (arts. 966 a 1.1.95) e não há, 

nas disposições normativas vigentes, um conceito de empresa, mas apenas a definição de 

empresário, conforme dispõe o art. 966 do Código Civil brasileiro: “Considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços". 

Sem dúvida, a empresa representa, desde sempre, a instituição social mais 

significativa e, exatamente porque deve ser dirigida à realização de sua função social, não 

mais se presta tão somente à satisfação da vontade e dos interesses particulares do 

empresário. 

Deve ser ressaltado que ao dispor que a propriedade privada deve atender à sua 

função social, em momento algum a Constituição ou a legislação infraconstitucional 

afastou a empresa de seu objetivo maior - que é a perspectiva de ganhos, ou de geração de 

riqueza, sem o que dificilmente o empreendedor assumiria os riscos inerentes ao 

desenvolvimento da atividade econômica. A atribuição do dever de que a empresa atenda à 

sua função social significa uma mudança de mentalidade empresarial uma vez que os 

princípios que informam a ordem econômica não admitem que o lucro seja ainda 

considerado a única razão de existir da organização. 

Não obstante tenha a legislação vigente deixado de conceituar o termo, a partir da 

definição legal de empresário pode-se adotar um entendimento a respeito do significado de 

empresa. Para Celso Marcelo de Oliveira empresa é:246 

 

“[...] a organização destinada a atividades de produção e circulação de 
mercadorias, bens e serviços, chefiada ou dirigida por uma pessoa física 
ou jurídica, denominada empresário. Empresa significa uma atividade 
exercida pelo empresário. Para o direito positivo, empresa é toda 
organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por 
pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos.” 

                                                            
246OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Manual de direito empresarial. São Paulo: IOB Thompson, 2005. v. 1, p. 207. 
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No contexto socioeconômico, a empresa é, antes de tudo, a organização da 

atividade econômica voltada para a produção e circulação de bens ou serviços destinados a 

suprir as necessidades de um mercado de consumo de massa. É a atividade econômica 

desenvolvida de forma organizada que pressupõe, por óbvio, a realização de um objeto 

social ou a especificação de uma finalidade a que se destina visando à obtenção de lucro, 

concretização de um ideal.  

Portanto, se a empresa assim considerada a “estrutura fundada na organização dos 

fatores de produção (natureza, capital e trabalho)”247 está compromissada com o 

desenvolvimento da atividade econômica direcionado para a realização dos fins e dos 

objetivos que justificaram sua constituição, também o exercício da atividade econômica 

deve estar direcionado para a realização da função social. 

Ensina Gustavo Tepedino248: 

 

“[...] A função social da empresa, por sua vez, representa o dever, 
imposto ao empresário, de observar, ao lado dos interesses econômicos 
que o levam a desempenhar a atividade, também interesses da 
coletividade, aí incluídos direitos dos consumidores, da livre 
concorrência, do meio ambiente e assim por diante. Nesse particular, 
importante destacar que a função social da empresa atende, também, a 
tutela dos interesses dos empregados e de suas famílias que dela 
dependem para seu sustento, os quais deverão ser preservados sempre que 
possível. Entretanto, essa não impõe ao empresário limites ao exercício 
da atividade empresarial. Ao contrário, com supedâneo na função social 
do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos da República e da Ordem 
Econômica (art. 1º, IV, e 170, III, CR), visa a proteger a empresa, como 
unidade produtiva, tomando-a como ponto de referência para a promoção 
de direitos sociais e existenciais, de modo a superar a lógica meramente 
individualista e especulativa do mercado.” 

 

Tem-se, pois, que a atribuição de função social aos bens de produção como 

determina o referido art. 170, III, afeta diretamente o conceito de direito de propriedade, tal 

como anteriormente concebido, uma vez que ao incidir no próprio conteúdo do direito de 

propriedade, o princípio da função social se impõe como diretriz do exercício da atividade 

econômica que deve ser concretizado em conformidade com os ditames da justiça social. 

 

                                                            
247BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. Rio de Janeiro. 11. ed. rev. aum. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008. p. 14. 
248TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena, MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. v. 3, p. 6-7. 
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4.1 Funções estatais e não estatais: Estado e sociedade (empresa) 

 

Para melhor compreensão da questão relativa às funções estatais impõe-se 

considerar, ainda que brevemente, o entendimento doutrinário sobre origem ou 

aparecimento do Estado, embora a noção de Estado249 possa apresentar concepções 

distintas, conforme as correntes doutrinárias. 

Conquanto existam inúmeras teorias a propósito do aparecimento do Estado, 

Dallari250 esclarece que apenas três são fundamentais: 

a) O Estado e a sociedade teriam existido desde sempre (desde que o homem vive 

sobre a Terra sempre esteve ligado à organização social dotada de poder e 

autonomia decisória do comportamento do grupo); 

b) Num determinado período, a sociedade teria existido sem o Estado e só 

posteriormente este foi constituído para satisfazer as necessidades ou 

conveniências dos grupos sociais; 

c) Só a sociedade política dotada de determinadas características pode ser 

concebida como Estado a sociedade política dotada de características bem 

definidas. Assevera o autor, com respaldo em Karl Schmidt, que “o conceito de 

Estado não é um conceito geral válido para todos os tempos, mas é um conceito 

histórico concreto, que surge, quando nascem a ideia e a prática da soberania.” 

 

Quanto à identificação das causas de aparecimento do Estado, Dallari251 destaca 

que a formação do Estado pode ser originária (“agrupamentos humanos ainda não 

integrados em qualquer Estado”) como também pode ser derivada (“formação de novos 

                                                            
249DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 51. “A denominação Estado (do latim status = estar firme), 

significando situação permanente de convivência ligada à sociedade política, apareceu pela primeira vez em 
‘O Príncipe’ de Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser usada pelos italianos sempre ligada ao nome de 
uma cidade independente, como, por exemplo, stato di Firenze. Durante os séculos XVI e XVII a expressão 
foi sendo admitida em escritos franceses, ingleses e alemães. Na Espanha, até o século XVIII, aplicava-se 
também a denominação de estados a grandes propriedades rurais de domínio particular, cujos proprietários 
tinham poder jurisdicional. De qualquer forma, é certo que o nome Estado, indicando uma sociedade 
política, só aparece no século XVI, e este é um dos argumentos para alguns autores que não admitem a 
existência do Estado antes do século XVII. Para eles, entretanto, sua tese não se reduz a uma questão de 
nome, sendo mais importante o argumento de que o nome Estado só pode ser aplicado com propriedade à 
sociedade política dotada de certas características bem definidas. A maioria dos autores, no entanto, 
admitindo que a sociedade ora denominada Estado é, na sua essência, igual à que existiu anteriormente, 
embora com nomes diversos, dá essa designação a todas as sociedades políticas que, com autoridade 
superior, fixaram as regras de convivência entre seus membros.” (destaque do original). 

250Id. Ibid., p. 52-53. 
251Id. Ibid., p. 53. 
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Estados a partir de outros preexistentes”). Em se tratando da possibilidade de formação 

originária do Estado, o autor252 classifica as teorias existentes em dois grandes grupos: as 

que sustentam ter o Estado surgido de forma natural ou espontânea e aquelas que 

sustentam a formação contratual do Estado.  

Em relação ao aparecimento do Estado por formação derivada, destaca Dallari253 

que existem dois processos típicos e opostos que dão origem a novos Estados, sendo um o 

“fracionamento” e o outro, a “união” de Estados. “Tem-se o fracionamento quando uma 

parte do território de um Estado se desmembra e passa a constituir um novo Estado.” Por 

sua vez, o processo por “união” de Estados ocorre quando esta união “implica a adoção de 

uma Constituição comum desaparecendo os Estados preexistentes que aderiram à União. 

Neste caso, dois ou mais Estados resolvem unir-se, para compor um novo Estado, 

perdendo sua condição de Estados a partir do momento em que se completar a união e 

integrando-se, a partir daí, no Estado resultante.”  

Refere o autor que o processo de união de outros Estados preexistentes tem sido 

mais comum, sobretudo, na modalidade de constituição de federações porquanto, ainda que 

os integrantes devam se submeter a um poder central único e a uma Constituição comum, 

não há impedimento para que preservem as autonomias locais e as características sócio-

culturais de cada elemento da federação.254 

                                                            
252DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 54-56. Em relação às causas determinantes do aparecimento 

Estado, o autor estabelece a seguinte classificação para as teorias não contratualistas: “Origem familial ou 
patriarcal” (o núcleo social fundamental está situado em cada família primitiva – que se desenvolveu e se 
ampliou dando origem ao Estado); “Origem em atos de força, de violência ou de conquista” (um grupo 
social mais forte submeteu um grupo social mais fraco – relação entre dominantes e dominados, dando 
origem ao Estado); “Origem em causas econômicas ou patrimoniais” (o homem não pode sozinho suprir 
todas as suas necessidades, por isso se reúne e se associa com outros, em uma só habitação, denominada 
cidade para poder usufruir, em conjunto, dos benefícios da divisão de trabalho); (referindo Heller: “a posse 
da terra gerou o poder e a propriedade gerou o Estado”); (referindo Preuss: “a característica fundamental 
do Estado é a soberania territorial”); (referindo Marx e Engels e com suporte na obra: ‘A Origem da 
Família, da Propriedade Privada e do Estado’, de Friedrich Engels: “Faltava apenas uma coisa: uma 
instituição que não só assegurasse as novas riquezas individuais contra as tradições comunistas da 
constituição gentílica; que não só consagrasse a propriedade privada, antes tão pouco estimada, e fizesse 
dessa consagração santificadora o objetivo mais elevado da comunidade humana, mas também imprimisse 
o selo geral do reconhecimento da sociedade às novas formas de aquisição da propriedade, que se 
desenvolviam umas sobre as outras – a acumulação, portanto, cada vez mais acelerada das riquezas: uma 
instituição que, em uma palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas 
também o direito de a classe possuidora explorar a não possuidora e o domínio da primeira sobre a 
segunda. E essa instituição nasceu: Inventou-se o Estado”); “Origem no desenvolvimento interno da 
sociedade” (o desenvolvimento próprio e espontâneo da sociedade quando alcança uma forma complexa dá 
origem ao Estado). (Destaques nosso e do original). 

253Id. Ibid., p. 57. 
254Id. Ibid., p. 58. 
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De outro lado é, ainda, possível ocorrer a criação de um novo Estado de forma 

atípica, não usual, como se deu com a divisão do único Estado alemão - existente antes da 

2ª Guerra Mundial - que foi desmembrado em dois Estados distintos após o término da 2ª 

Guerra Mundial: a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. 255  

O Estado, no curso de sua evolução histórica, adotou diversas feições: (i) o Estado 

Antigo, Oriental ou Teocrático, guardava as características fundamentais da natureza 

unitária e da religiosidade; (ii) o Estado Grego, cuja característica fundamental era a 

cidade-Estado, ou seja, a polis, a sociedade política marcada pela busca do ideal da auto-

suficiência; (iii) o Estado Romano, no qual Roma manteve a característica de cidade-

Estado até ser superada por novas formas de sociedade política); (iv) o Estado Medieval, 

fortemente marcado pelo cristianismo, pelas invasões bárbaras e pelo feudalismo, além de 

um poder superior exercido pelo Imperador; e (v) o Estado Moderno, atual, cujas principais 

características ou elementos essenciais são, a soberania, o território, o povo e a finalidade, 

segundo Dallari.256 

Embora não haja uma definição ou um conceito de Estado que satisfaça todas as 

correntes doutrinárias, Dalmo Dallari,257 conceitua Estado como: “a ordem jurídica 

soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território”.  

Para José Afonso da Silva258 Estado é “uma ordenação que tem por fim específico 

e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada 

população sobre um dado território, na qual a palavra ordenação expressa a ideia de poder 

soberano, institucionalizado”. 

Há consenso doutrinário em que os elementos constitutivos do Estado são: povo259, 

soberania e território. Alguns autores, como Dalmo Dallari e José Afonso da Silva, entre 

                                                            
255DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 58. 
256Id. Ibid., p. 62-73. 
257Id. Ibid., p. 119. 
258SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 97-98 “O Estado, como se nota, constitui-se de quatro elementos 

essenciais: um poder soberano situado num território com certas finalidades. É a constituição, como 
dissemos antes, é o conjunto de normas que organiza estes elementos constitutivos do Estado: povo, 
território, poder e fins” (destaque do original). 

259Povo. “Um dos três elementos básicos da formação do Estado, ao lado da soberania, e do território. Massa 
de indivíduos que se identificam pela mesma cidadania, quer no presente, quer em relação às gerações 
passadas. Não se confunde com o conceito de população, em que essa depende de um território, de 
determinado momento histórico e independe de cidadania.” SIDOU, J. M. Othon. Dicionário jurídico da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 671. 
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outros, vão mais além e incluem a finalidade como um dos elementos constitutivos do 

Estado. A propósito, observa José Afonso da Silva260: 

 

“Parece-nos cabível a consideração da finalidade, concebido o Estado 
como uma entidade de fins precisos e determinados: regular globalmente 
em todos os seus aspectos, a vida social de dada comunidade, visando a 
realização do bem comum. O Estado é, assim uma ordenação que tem por 
fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais 
entre os membros de uma dada população sobre um dado território.” 

 

Também sobre a finalidade do Estado, assegura Dallari:261 

 

“[...] verifica-se que o Estado, como sociedade política, tem um fim geral, 
constituindo-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades 
possam atingir seus respectivos fins particulares. Assim, pois, pode-se 
concluir que o fim do Estado é o bem comum, entendido este como o 
conceituou o Papa João XXIII, ou seja, ‘o conjunto de todas as condições 
de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da 
personalidade humana’. O Estado busca o bem comum de um certo povo, 
situado em determinado território; Assim, pois, o desenvolvimento 
integral da personalidade dos integrantes desse povo é que deve ser o seu 
objetivo, o que determina uma concepção particular de bem comum para 
cada Estado, em função das peculiaridades de cada povo.” 

 

Em conformidade com o entendimento dos autores também entendemos a 

finalidade como um dos elementos essenciais do Estado, ao lado da soberania, do povo e 

do território. E adotamos esse entendimento por considerar que se o propósito maior que 

justifica a existência do próprio Estado é a busca do bem comum da sociedade262 por ele 

organizada, o Estado deve atuar em consonância com essa finalidade, trabalhando para 

reduzir as desigualdades regionais e sociais e criando condições adequadas que 

possibilitem o pleno e adequado desenvolvimento das potencialidades da pessoa humana.  

Para que o Estado possa realizar as funções que justificam sua existência, seus 

elementos essenciais devem estar organizados e estruturados numa constituição que, acima 

de tudo, deve ser considerada sua lei fundamental. 

                                                            
260SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 38 (destaque do original). 
261DALLARI, Dalmo de Abreu. op. cit., p. 108. 
262Bem Comum: “Conjunto de situações e condições de vida social capaz de atuar na vida pessoal e assegurar 

a realização dos fins humanos. O mesmo que justiça social.” SIDOU, J. M. Othon. op. cit., p. 101. 
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A Constituição, diz José Afonso da Silva,263 “é algo que tem, como forma, um 

complexo de normas (escritas ou costumeiras); como conteúdo, a conduta humana 

motivada pelas relações sociais (econômicas, políticas, religiosas, etc.); como fim, a 

realização dos valores que apontam para o existir da comunidade; e, finalmente, como 

causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. Não pode ser compreendida e 

interpretada, se não se tiver em mente essa estrutura, considerada como conexão de sentido 

como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores.” 

Para Konrad Hesse264 a Constituição: 

 

“[...] es el orden jurídico fundamental de la Comunidad. La Constitución 
fija los princípios rectores com arreglo a los cuales se debe formar la 
unidad política y se deben assumir las tareas del Estado. Contiene los 
procedimientos para resolver los conflitos en el interior de la Comunidad. 
Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad 
política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los princípios 
del orden jurídico en su conjunto. En todo ello es la Constitución ‘el plan 
estructural básico, orientado a determinados princípios de sentido para la 
conformación jurídica de uma Comunidad. En cuanto orden jurídico 
fundamental de la Comunidad, la Constitución no se limita a la 
ordenación de la vida estatal. Sus normas abarcan también – de forma 
especialmente clara en garantias tales como las del matrimonio y la 
família, la propiedad, la educación o la libertad del arte y la ciência – las 
bases de la ordenación de la vida no-estatal.” 

 

Explicita José Afonso da Silva265 que a Constituição tem diversas finalidades entre 

as quais, a de “estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de 

aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos 

e as garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos 

do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais.” 

O Estado, enquanto ordem jurídica soberana, dispõe de poder político pois esse é 

condição essencial à realização das funções estatais, indispensáveis à preservação da 

unidade política e da ordem jurídica, estabelecidas pela Constituição. 

                                                            
263SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 39 (o destaque é do original). 
264HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1983. 

p. 16-17. 
265SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 43. 
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Em relação à preservação da unidade política e da ordem jurídica, observa Konrad 

Hesse266: 

 

“[...] Objetivo a perseguir es la unidad política del Estado. Porque Estado 
y poder estatal no pueden ser dados por supuesto, como algo preexistente. 
Ellos sólo adquieren realidad en la medida en que se consigue reducir a 
una unidad de actuación la multiplicidad de intereses, aspiraciones y 
formas de conducta existentes en la realidade de la vida humana, en la 
medida en que se consigue producir unidad política. Esta redución a la 
unidad de la multiplicidade nunca queda definitivamente concluída, de tal 
modo que pueda, sin más, presuponerse existente, sino que se trata de um 
processo continuo y por lo mismo planteado siempre como objetivo. Es 
un objetivo que viene ya impuesto en el sentido de que la convivência 
humana sólo es posible en el Estado y a través del Estado. [...] Formación 
de unidad política no significa la producción de un armónico estado de 
coincidência general y en cualquier caso no la eliminación de las 
diferencias sociales, políticas o de tipo institucional y organizativo a 
través de la nivelación total. Dicha unidad no resulta imaginable sin la 
presencia y relevância de conflictos en la humana convivência. Los 
conflictos preservan de la rigidez, del estancamiento en formas 
superadas; son – si bien no únicamente – la fuerza motriz sin la cual el 
cambio histórico no se produciría.” 

 

Nesse sentido, impõe-se ressaltar que a preservação da unidade política e da ordem 

jurídica só pode ser alcançada se o poder político do Estado for soberano em relação a 

todos os demais poderes sociais existentes na mesma organização política, ou seja, o poder 

político do Estado deve prevalecer sobre todos os outros poderes existentes na sociedade, 

consoante ensinamento de Celso Bastos:267 

 

“ [...] o poder político não é outro senão aquele exercido no Estado e pelo 
Estado. Há inegavelmente algumas notas individualizadoras do poder 
estatal. A que chama mais atenção é a supremacia deste poder do Estado 
sobre todos os demais que se encontram no seu âmbito jurídico. A criação 
do Estado não implica a eliminação desses outros poderes sociais: o 
poder econômico, o poder religioso, o poder sindical, etc. Todos eles 
continuam vivos na organização política. Acontece, entretanto, que esses 
poderes não podem exercer a coerção máxima, vale dizer, a invocação da 
força física por autoridade própria. Eles terão, sempre, de chamar em seu 
socorro o Estado. Nessa medida são poderes subordinados”. 

 

                                                            
266HESSE, Konrad. op. cit., p. 8-9. 
267BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 14. 
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No mesmo sentido, assinala José Luiz Quadros de Magalhães:268  

 

“Quando falamos de soberania, na acepção clássica do termo, 
encontramos duas características principais: a soberania interna e a 
soberania externa. A soberania interna é sinônimo de poder supremo. 
Significa que, dentro das fronteiras do Estado, não existe nenhum poder 
paralelo ou acima do poder do Estado. A soberania externa significa 
independência. O Estado soberano, nas suas relações com outros Estados, 
não tem nenhum vínculo de submissão, não admitindo nenhum tipo de 
intromissão nos seus assuntos internos ou internacionais. [...]”.  

 

Por sua vez, o art. 2º, da Carta de 1988 estabelece que “são poderes da União, 

independentes e harmônicos, entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.  

A separação de poderes, referida no dispositivo constitucional citado, não implica 

divisão de poder político do Estado que é uno, indivisível e indelegável, consoante 

esclarece José Afonso da Silva:269 

 

“[...] O Estado, como estrutura social, carece de vontade real e própria. 
Manifesta-se por seus órgãos que não exprimem senão vontade 
exclusivamente humana. Os órgãos do Estado são supremos 
(constitucionais) ou dependentes (administrativos). Aqueles são os a 
quem incumbe o exercício do poder político, cujo conjunto se denomina 
governo ou órgãos governamentais. Os outros estão em plano hierárquico 
inferior, cujo conjunto forma a Administração Pública, considerados de 
natureza administrativa. [...] O governo é, então, o conjunto de órgãos 
mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e 
realizada, ou o conjunto de órgãos supremos a quem incumbe o exercício 
das funções do poder político. Este se manifesta mediante suas funções 
que são exercidas e cumpridas pelos órgãos do governo. Vale dizer, 
portanto, que o poder político, uno, indivisível e indelegável, se desdobra 
e se compõe de várias funções, fato que permite falar em distinção de 
funções, que fundamentalmente são três: a legislativa, a executiva e a 
jurisdicional.” 

 

No que concerne à identificação das funções estatais, afirma Manoel Ilson Cordeiro 

Rocha:270 

 

                                                            
268MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; MOURA, Walber de 

(Coords.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 18. 
269SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 107-108. 
270ROCHA, Manoel Ilson Cordeiro. Estado e governo: diferença conceitual e implicações práticas na pós-

modernidade. Revista UNIARA, n. 21/22, p. 140-145, 2008/2009. 
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“[...] As funções são a executiva, a legislativa e a judiciária.  

A função executiva é composta pela administração pública, como 
organização da burocracia estatal, e pelo governo, como conjunto de 
órgãos decisórios. O governo possui a discricionariedade, que é a 
liberdade de ação e de escolha nos limites da legalidade, mas o Estado 
possui princípios que limitam a opção ideológica dos governos. As 
opções ideológicas dos governos correspondem à fonte soberana do 
poder, que nas democracias é expressa pelo voto popular, mas é definida 
por um conjunto complexo de forças sociais que compõe uma elite 
efetivamente poderosa. Por isso o executivo não é um mero executor das 
decisões legislativas.  

A função legislativa é a essência do poder. É a fonte última das decisões 
e por isso se confunde com o poder soberano. Nas democracias que 
justificam o poder na vontade popular afirma-se que o legislador é o 
representante do povo. A prática tem demonstrado que o poder executivo 
é muito mais influente. O exercício do poder legislativo é geralmente 
atribuído a colegiados, para se obter uma maior distribuição da 
representatividade e para obter soluções mais discutidas e amadurecidas. 

A função judiciária é de controle. Controle sobre os atos públicos e 
privados para a garantia da legalidade. Pela teoria de freios de 
contrapesos de Montesquieu, os atos judiciários são atos especiais como 
os atos do executivo. Eles estão na mesma categoria de identificação da 
lei com a realidade. Mas o judiciário não se limita à identificação da 
legalidade na sociedade, a produção de jurisprudência no preenchimento 
das lacunas da lei é uma verdadeira ação decisória.” 

 

De outro lado, observando que há evidenciada necessidade de não se confundir 

distinção de funções do poder político (função legislativa, função executiva e função 

jurisdicional), com a divisão ou separação de poderes do Estado, ensina José Afonso da 

Silva 271:  

 

“[...] Cumpre, em primeiro lugar, não confundir distinção de funções do 
poder com divisão ou separação de poderes, embora entre ambas haja 
uma conexão necessária. A distinção de funções constituiu especialização 
de tarefas governamentais à vista de sua natureza, sem considerar os 
órgãos que as exercem; quer dizer que existe sempre distinção de 
funções, quer haja órgãos especializados para cumprir cada uma delas, 
quer estejam concentradas num órgão apenas. A divisão de poderes 
consiste em confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, 
executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes, que tomam os nomes das 
respectivas funções, menos o Judiciário (órgão ou poder Legislativo, 
órgão ou poder Executivo e órgão ou poder Judiciário). Se as funções 
forem exercidas por um órgão apenas, tem-se concentração de poderes.” 

 

                                                            
271SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 108. 
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Com visão mais pragmática, assinala Manoel Ilson Cordeiro Rocha:272 

 

“[...] A Democracia Moderna, fundada no Estado de Direito e no 
constitucionalismo, se utiliza da Separação de Poderes e da garantia dos 
Direitos fundamentais do homem. Junto com o seu presidencialismo, os 
EUA simbolizam o modelo de democracia que combina a separação de 
poderes em executivo, legislativo e judiciário com a responsabilidade 
política republicana de uma Constituição material, acima da vontade 
arbitrária dos governantes. 

A separação formal dos poderes é uma característica de alguns Estados 
Democráticos e de Direito para a realização desta condição. De regra, os 
Estados antigos centralizaram as decisões das funções públicas. Em parte 
isto é decorrência do modelo de Estado Democrático e de Direito, mas 
em parte contribuiu o rol restrito de funções públicas, além de sociedades 
menores e menos burocratizadas.  

Para ocorrer a separação, a cada poder foi atribuído órgãos respectivos, 
com personalidade jurídica e independência, a ponto de muitas vezes se 
confundir o órgão com o poder. Entretanto a doutrina nos ensina que 
órgão público é um espaço dentro da administração, destinado a um fim. 
O órgão se caracteriza pela estrutura de organização, com os seus 
critérios de preenchimento, funcionamento e execução da finalidade, 
combinados com esta finalidade. Entretanto um órgão pode ser 
substituído por outro diferentemente caracterizado, permanecendo a 
finalidade. A função legislativa é comumente desempenhada por 
colegiados em órgãos como Assembleias, Câmaras, Congressos, 
Parlamentos, etc., a função executiva é comumente desempenhada por 
órgãos como presidências, gabinetes, prefeituras, etc. e a função 
judiciária possui órgãos como tribunais, varas, fórum, etc. 

 

À luz dos referidos ensinamentos doutrinários, resta claro, portanto, que a distinção 

de funções do poder político é uma condição intrínseca à realização das próprias e 

específicas tarefas, independentemente do órgão público que as realize, enquanto a divisão 

de poderes implica atribuir funções governamentais a diferentes e independentes órgãos 

que também adotam os mesmos nomes das respectivas funções que serão realizadas.  

Quanto à disposição constitucional relativa à harmonia e à independência entre os 

poderes, destaca José Afonso da Silva:273 “nem a divisão de funções entre os órgãos do 

poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao 

estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à 

realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de 

um em detrimento do outro e especialmente dos governados.” 

                                                            
272ROCHA, Manoel Ilson Cordeiro. op. cit., p. 140-145. 
273SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 110. 
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Essa atribuição de fiscalização recíproca entre os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, na verdade, constitui verdadeiro mecanismo de autocontrole do Estado cuja 

inspiração encontra suporte na Teoria de Freios e Contrapesos de Montesquieu. O controle 

recíproco, por certo, destina-se a evitar que um poder se sobreponha ao outro e que não 

haja usurpação de atribuições constitucionalmente estabelecidas exigindo que os 

poderes colaborem uns com os outros como forma de evitar distorções e demando. Há 

desarmonia quando a um poder são acrescidas atribuições, faculdades e prerrogativas 

em detrimento de outro.274 

Por certo que o incremento e a ampliação das atividades do Estado contemporâneo, 

impôs outra visão à teoria da separação de poderes, além de exigir novas formas de 

relacionamento entre os órgãos Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa realidade resultou 

em certa relativização do princípio da separação de poderes, não mais subsistindo a rigidez 

observada no passado275. 

Não há dúvida de que a Constituição Federal de 1988 ampliou significativamente o 

elenco das atividades do Estado, até como forma de possibilitar a realização dos objetivos 

fundamentais instituídos sob a égide do Estado Democrático de Direito. Todavia, essa nova 

realidade constitucional, além de exigir novas formas de relacionamento entre os órgãos do 

Legislativo, Executivo e Judiciário, no exercício das funções estatais, impôs às empresas, 

no exercício das funções não estatais, o dever de colaborar para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

Por óbvio que a concretização dos direitos e garantias assegurados na Carta de 1988 

– que, entre outros, elegeu o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à 

cidadania como fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º); manteve os 

direitos fundamentais individuais (art. 5º); reconheceu direitos sociais, alçando-os à 

categoria de direitos fundamentais (art. 6º); fixou objetivos fundamentais, entre os quais, o 

de alcançar a igualdade material (art. 3º) – somente poderá se tornar realidade mediante a 

intensificação de empenhos, de esforços adicionais do Estado (no exercício das funções 

estatais) e da sociedade (no exercício das funções não estatais), aqui identificada pela 

empresa que deve desenvolver sua atividade econômica com o objetivo de atender à 

função social da propriedade (art. 170, III).  

                                                            
274SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 111. 
275Id. Ibid., p. 109. 
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E todo esse esforço deve ser realizado para que a sociedade humana atinja a sua 

finalidade que é alcançar o Bem Comum, para que, ao final, restem assegurados o respeito 

e o reconhecimento do direito à cidadania, assim entendida numa perspectiva sistêmica:  

 

“[...] o cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa que tem 
meios para exercer o voto de forma consciente e participativa. Portanto 
cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais (educação, saúde, 
segurança, previdência) e econômicos (salário justo, emprego) que 
permite que o cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades, 
incluindo a de participar de forma ativa, organizada e consciente, da 
construção da vida coletiva no Estado democrático”.276 

 

4.2 A concepção de função social da propriedade no Direito brasileiro 

 

A propriedade privada sempre foi considerada um direito sagrado do proprietário277 

isto é, o direito de propriedade sempre foi concebido como um direito merecedor de 

proteção e que somente poderia ser alcançado em situações extremas, nas quais restasse 

prévia e efetivamente comprovada a existência de necessidade pública ou interesse social, 

ainda assim, mediante pagamento de justa indenização, conforme preconizado na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (adotada pela Assembleia Constituinte 

francesa em 27.08.1789).  

Releva, contudo, destacar que, apesar de protegido, o direito de propriedade em 

momento algum foi concebido como um direito absoluto ou ilimitado porquanto, no curso 

de sua história, a propriedade comportou limitações advindas dos mais diferenciados 

fatores, religiosos, políticos, econômicos. 

José Afonso da Silva278 anota que o direito de propriedade fora concebido como 

sendo uma relação entre uma pessoa e uma coisa e, apenas mais tarde essa absurda 

concepção fora afastada porque “entre uma pessoa e uma coisa não pode haver relação 

jurídica, que só se opera entre pessoas”. 

                                                            
276MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. op. cit., p. 19. 
277Os direitos inerentes à propriedade individual permanecem íntegros no ordenamento jurídico, conforme 

dispõe o art. 1228, do Código Civil brasileiro: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

278SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 271. 
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Para Celso Antônio Bandeira de Mello,279 o direito de propriedade é: 

 

“[...] a expressão juridicamente reconhecida à propriedade. É o perfil 
jurídico da propriedade. É a propriedade, tal como configurada em dada 
ordenação normativa. É, em suma, a dimensão ou o âmbito de expressão 
legítima da propriedade: aquilo que o direito considera como tal. Donde, 
as limitações ou sujeições de poderes do proprietário impostas por um 
sistema normativo não se constituem em limitações de direitos pois não 
comprimem nem deprimem o direito de propriedade, mas pelo contrário, 
consistem na própria definição deste direito, compõem seu delineamento 
e, deste modo lhe desenham os contornos.” 

 

Desde o início do século XX, com o aparecimento do constitucionalismo 

(Constituição do México, de 1917 e a Constituição de Weimar, de 1919), e a passagem do 

Estado Liberal para o Estado do Bem Estar Social - Wellfare State, o conceito de direito de 

propriedade privada vem passando por profundas transformações, em especial, o direito de 

propriedade dos bens de produção (a propriedade dinâmica), que deixa de ser concebido 

apenas como um direito subjetivo e absoluto do proprietário para ser entendido também 

como um direito a ser exercido em favor da coletividade, ou seja, o direito de propriedade 

passa a ser um direito à propriedade privada que deve atender à sua função social. 

A respeito da concepção de propriedade, afirma Tullo Cavallazzi Filho280: 

 

“[...] Há, assim, uma integração entre o individual e o social, marcada 
pela inserção da função social no atual conceito de Propriedade Privada, 
proporcionando uma modificação no cerne da estrutura do instituto 
jurídico. Ocorre que a evolução do tratamento jurídico do direito de 
propriedade acaba por lhe gerar um paradoxo histórico, já que apesar de 
ter sido declarada como direito fundamental da pessoa humana no início 
do constitucionalismo moderno, a Propriedade ainda sofre grande 
influência da codificação civil do século passado, sendo tratada, na 
maioria das vezes, como instituto exclusivo do direito privado. [...] 
Portanto, a concepção clássica de Propriedade Privada encontra-se 
redefinida, representando hoje ‘uma situação jurídica subjetiva complexa, 
compreensiva de poderes, faculdades, deveres jurídicos, obrigações, 
encargos e limitações’. Ficam resguardadas, assim, todas as faculdades 
do proprietário, desde que observadas as limitações que a disciplina 
constitucional lhe traça”.  

 

                                                            
279BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Novos aspectos da função social da propriedade no Direito 

Público. Revista de Direito Publico, Sao Paulo, v. 20, n. 84, p. 39, out./dez. 1987. 
280CAVALLAZZI FILHO, Tullo. A função social da empresa e seu fundamento constitucional. 

Florianópolis: OAB/SC Ed., 2006. p. 21-22. 
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José Afonso da Silva281 também destaca a evolução do conceito de direito de 

propriedade e afirma que referido direito “foi sendo superado pela evolução, desde a 

aplicação da teoria do abuso do direito, do sistema de limitações negativas e depois 

também de imposições positivas, deveres e ônus, até chegar-se à concepção da propriedade 

como função social.” 

Ainda, sobre a evolução do conceito de direito de propriedade, Kildare Gonçalves 

Carvalho282 acentua que a propriedade, “sem deixar de ser privada, se socializou, com isso 

significando que deve oferecer à coletividade uma maior utilidade, dentro da 

concepção de que o social orienta o individual”. E, sobre o princípio da função social 

da propriedade, esclarece: 

 

“[...] A função social da propriedade, que corresponde a uma concepção 
ativa e comissiva do uso da propriedade, faz com que o titular do direito 
seja obrigado a fazer, a valer-se de seus poderes e faculdades, no sentido 
do bem comum: enquanto as obrigações de não fazer impostas ao 
proprietário se acham ligadas ao poder de polícia, as obrigações de fazer 
decorrem da função social da propriedade. [...] a função social da 
propriedade vai além das limitações que lhe são impostas em benefício de 
vizinhos, previstas no Código Civil, pois que elas visam ao benefício da 
comunidade, do bem comum, do interesse social.” 

 

Eros Grau283 ressalta: 

 

“[...] Por isso, tendo em vista a integração dela (função) como elemento 
inerente às estruturas dos direitos de propriedade, a introdução do 
conceito de função social no sistema que reconhece e garante a 
propriedade implica a superação da contraposição entre público e 
privado, isto é, a evolução da propriedade em sentido social implica em 
uma verdadeira metamorfose qualitativa no Direito, na sua realização 
concreta, destinada à satisfação de exigências de caráter social. Passa 
então a propriedade a ser vista desde uma visão prospectiva comunitária e 
não mais sob uma visão individualista. A propriedade continua a ser um 
direito subjetivo justificado exclusivamente pela sua origem, mas que 
remanesce na medida em que entendemos que o seu fundamento é 
inseparável da consideração do seu uso. Trata-se, então, de um direito 
subjetivo com uma função necessariamente social.” 

 

                                                            
281SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 272. 
282CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional. 15. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2009. p. 801. 
283GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1981. p. 120. 
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A função social da propriedade, portanto, impõe ao proprietário o dever de exercer 

o direito à propriedade de forma a atender os interesses sociais. Isso quer dizer que o 

direito à propriedade só se concebe na presença de sua função social, restando, portanto, 

afastada toda e qualquer ideia de propriedade privada desvinculada de sua função social. 

Ainda, nessa ordem de ideias, cumpre destacar que a concepção de propriedade 

privada apenas na presença de sua função social revela a legitimidade da intervenção do 

Estado, cada dia mais pronunciada, na ordem econômica, sobretudo, se direcionada a inibir 

o exercício do direito à propriedade privada que se encontre em desconformidade com o 

interesse social, cabendo, ainda nesse contexto, a intervenção direta do Estado na atividade 

econômica se necessário seu redirecionamento à realização de sua função social. Haja vista 

a determinação do art. 182, §4º da Constituição Federal, chegando à desapropriação, no 

descumprimento da função social; assim o art. 184, com referência à propriedade rural. 

Para Celso Bastos284, a função social da propriedade é o conjunto de normas 

constitucionais que, por vezes, instrumentalizadas com sanções severas, se destina a 

reconduzir a propriedade ao seu curso normal. 

Glauco Barreira285 anota que “a função designa uma situação jurídica em que 

existe, previamente determinada em uma norma, uma finalidade que deve ser 

obrigatoriamente atendida pro alguém, mas em benefício ou no interesse de outrem.” 

Sobre o conceito de função, Celso Bastos286 acentua: “Função dá bem esta ideia de 

competência no direito público, onde toda vez que se dá um poder a alguém é para que se 

atinja determinada finalidade, e o próprio poder não é inteligível senão a luz dessa 

finalidade que se quer seja atingida. Portanto, a ideia de função é bastante adequada para 

transmitir o que o direito moderno pretende do proprietário, ou seja, que ele faça uso da 

sua competência, das suas prerrogativas e das faculdades que lhe confere o direito para 

atingir certos objetivos.”  

Também sobre a função social da propriedade, anota Eros Grau287: 

 

                                                            
284BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 194. 
285MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. 4. ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2011. v. 1, p. 196. 
286BASTOS, Celso Ribeiro. A função social como limite constitucional ao direito de propriedade. Revista de 

Direito Constitucional e Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 4, n. 6, p. 111, 1988. 
287GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., p. 256. 
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[...] Essa é a razão pela qual anteriormente afirmei que a afetação de 
propriedade [...] por função social importa não apenas o rompimento da 
concepção, tradicional, de que a sua garantia reside em um direito 
natural, mas também a conclusão de que, mais do que meros direitos 
residuais (parcelas daquele que em sua totalidade contemplava-se no 
utendi fruendi et abutendi, na plena in re potestas), o que atualmente 
divisamos, nas propriedades impregnadas pelo princípio, são verdadeiras 
propriedades-função social e não apenas, simplesmente, propriedades. O 
princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o 
conceito jurídico-positivo de propriedade (destas propriedades), de modo 
a determinar profundas alterações estruturais na sua interioridade. Em 
razão disso – pontualizo – é que justamente a sua função justifica e 
legitima essa propriedade”. 

 

Investigando a natureza da relação existente entre a propriedade e sua função 

social, tendo por base o direito posto, indaga Celso Antônio Bandeira de Mello288 o que se 

deve entender por função social: se seria “apenas o destino economicamente útil do bem” 

ou se função social também deve ser entendida como a possibilidade de operar um projeto 

de ‘justiça social’ visando favorecer a ampliação do acesso de todos à propriedade?  

Ao responder seu próprio questionamento, ensina o referido autor: 

 

“[...] À expressão ‘função social da propriedade’ pode-se também atribuir 
outro conteúdo, vinculado a objetivos de Justiça Social; vale dizer, 
comprometido com o projeto de uma sociedade mais igualitária ou menos 
desequilibrada – como é o caso do Brasil – no qual o acesso á 
propriedade e o uso dela sejam orientados no sentido de proporcionar 
ampliação de oportunidades a todos os cidadãos independentemente da 
utilização produtiva que porventura já esteja tendo.” 

 

E, José Afonso da Silva289 destaca que o princípio da função social da propriedade: 

 

“[...] vai além do ensinamento da Igreja, segundo o qual ‘sobre toda 
propriedade particular pesa uma hipoteca social’, mas tendente a uma 
simples vinculação obrigacional. Ele transforma a propriedade capitalista 
sem socializa-la.[...] assim é que a função social mesma acaba por 
posicionar-se como elemento qualificante da situação jurídica 
considerada, manifestando-se conforme as hipóteses, seja como condição 
de exercício de faculdade atribuídas, seja como obrigação de exercitar 
determinadas faculdades de acordo com modalidades preestabelecidas.” 

                                                            
288BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Novos aspectos da função social da propriedade no Direito 

Público, cit., p. 41. 
289SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 283-284. 
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Se à função social da propriedade pode-se atribuir conteúdo de justiça social, como 

refere Celso Antônio, infere-se que o exercício da propriedade privada deve mesmo estar 

direcionado à realização do Bem Comum, sendo essa a finalidade essencial de uma sociedade 

de iguais, na qual o outro é e deve ser considerado como membro da comunidade 

exclusivamente por sua condição de pessoa humana. 

 

4.3 A função social da empresa como princípio constitucional 

 

A Constituição Federal dispõe, no art. 170, sobre a atividade econômica definindo 

que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. 

Estabelece que a finalidade desta é assegurar a todos uma existência digna com justiça 

social, observados os princípios tais como: soberania nacional, propriedade privada, função 

social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, do meio ambiente, redução 

das desigualdades sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido às pequenas 

empresas brasileiras, assegurando a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. 

A Constituição Federal dispõe que a finalidade da ordem econômica “é a de 

assegurar a todos existência digna segundo os ditames da justiça social”. E, ao inscrever a 

propriedade privada e a sua função social como princípios informadores da ordem 

econômica, por certo que a Constituição determina que o exercício da atividade econômica 

desenvolvido pela empresa - propriedade privada dos bens de produção - seja realizado em 

conformidade com os ditames da justiça social. 

Referindo-se diretamente aos princípios que informam a ordem econômica, afirma 

Mariângela Conceição 290 

 

“Do elenco sucessivo destes preceitos, denota-se que o ordenamento 
jurídico adota um sistema econômico de iniciativa privada, que 
proporciona uma margem de liberdade aos indivíduos na consecução de 
seus interesses particulares, mas condiciona essa liberdade, que envolve a 
própria liberdade da empresa, à garantia da uma existência digna a todos 
e observância da justiça social. 

O princípio constitucional da função social da empresa foi consolidado 
não apenas para impedir o exercício anti-social da atividade empresarial, 
mas para direcioná-la ao atendimento das finalidades sociais, inclusive 

                                                            
290CASTRO, Mariângela Conceição Vicente Bergamini. O princípio da função social da propriedade: 

empresa. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Marília, Marília, 2008. 
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mediante a imposição de deveres à empresa. A finalidade da função 
social é relacionar a liberdade de iniciativa e o direito de propriedade à 
dignidade da pessoa humana.” 

 

Isso quer dizer que o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser 

direcionado à realização do interesse social e não, apenas, do interesse individual. Antes, 

portanto, de configurar um novo tipo de limitação, a função social é um valor que o 

desenvolvimento da atividade econômica no interesse social representa. 

Sobre a função social da empresa afirma Paulo Márcio Cruz :291 

 

“[...] “As necessidades sociais deram lugar a uma regulação da 
propriedade que se caracterizava pela relativização deste direito e sua 
subordinação à sua função social, a qual competiria servir como grande 
estímulo ao progresso material, mas sobretudo à valorização crescente do 
ser humano, num quadro em que o Homem exercita a sua criatividade 
para crescer como indivíduo e com a Sociedade”. 

 

No mesmo sentido, observa José Afonso da Silva292 que a propriedade “não mais 

poderá ser considerada puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, 

especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da 

realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social.” 

Conforme ensina Mariângela Conceição,293 ”a propriedade, aqui incluída a 

empresa, é um valor constitutivo da sociedade brasileira, fundada no modo capitalista de 

produção. Sobre este preceito, recai outro que lhe confere novos contornos. É por este 

sentido dado à propriedade privada que se pode exigir, por meio do ordenamento jurídico, 

um uso privado compatível com o interesse público, buscando um equilíbrio entre o lucro 

privado e o proveito social.”  

Quanto à função social da propriedade, afirma Eros Grau:294  

 

                                                            
291CRUZ, Paulo Marcio apud NONES, Nelson. A função social da empresa: sentido e alcance. Novos 

Estudos Jurídicos, São Paulo, ano 7, n. 14, p. 113-136, abr. 2002. 
292SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 271. (destaque do original). 
293CASTRO, Mariângela Conceição Vicente Bergamini. op. cit. 
294GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., p. 255. (o destaque é do 

original).  
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“[...] O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio 
da função social da propriedade impõe ao proprietário – ou a quem 
detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em 
benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de 
outrem. Isso significa que a função social da propriedade atua como 
fonte da imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer, 
portanto, e, não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que 
deflui da propriedade.” 

 

No contexto da ordem econômica instituída pela Constituição Federal de 1988, o 

direito de propriedade, que até então refletia um direito inviolável passou a representar 

antes um dever, uma obrigação que consiste em dar à propriedade uma função social.  

Para Comparato295, a função social da propriedade “não se confunde com as 

restrições legais de uso e gozo dos bens próprios; em se tratando de bens de produção, o 

poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse da 

coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma exploração 

empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir uma empresa para a realização 

dos interesses coletivos”.  

No atual ordenamento jurídico o que existe, portanto, é um direito à propriedade e 

não mais um direito sobre a propriedade, sendo certo que em se tratando da função social 

da empresa, o exercício do direito à propriedade, vale dizer, o exercício do 

desenvolvimento da atividade econômica organizada, deve ser direcionado no sentido de 

realizar a função social da organização empresarial em prol do interesse comum, 

observados os ditames da justiça social. 

A empresa está inserida na ordem econômica, na qualidade de agente organizador 

da atividade produtiva, gestora de propriedades privadas, assim consideradas aquelas que 

se encontram na fase dinâmica relativa aos bens de produção. Daí decorre a consequência 

de que, a função social da empresa, assim como a da propriedade, está erigida a um 

principio constitucional.296 

Pedro Escribano Collado297, acentua:  

 

                                                            
295COMPARATO, Fabio Konder. A função social da propriedade dos bens de produção. In: COMPARATO, 

Fabio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo. Saraiva. 1995. p. 30. 
296CASTRO, Mariângela Conceição Vicente Bergamini. op. cit. 
297Apud SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 283. (destaque do original). 
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“[...] A função social, assinala Pedro Escribano Collado, ‘introduziu, na 
esfera interna do direito de propriedade, um interesse que pode não 
coincidir com o do proprietário e que, em todo caso, é estranho ao 
mesmo’, constitui um princípio ordenador da propriedade privada e 
fundamento da atribuição desse direito, de seu reconhecimento e da sua 
garantia mesma, incidindo sobre seu próprio conteúdo.” 

 

E, no que diz respeito à relativização do conceito de propriedade privada - que, ao 

ser inscrito como um dos princípios informadores da ordem econômica, alcança a 

propriedade privada empresarial, destaca José Afonso da Silva:298 

 

“[...] Os conservadores da constituinte, contudo, insistiram para que a 
propriedade privada figurasse como um dos princípios da ordem 
econômica, sem perceber que, com isso, estavam relativizando o conceito 
de propriedade, porque submetendo-o aos ditames da justiça social, de 
sorte que se pode dizer que ela só é legítima enquanto cumpra uma 
função social dirigida à justiça social.” 

 

Sobre a função social da empresa, ensina Nelson Nones:299 

 

[...] em decorrência dessa nova realidade jurídica, as ações decorrentes da 
função social não podem ser confundidas com filantropia, com mero 
modismo, com marketing ou com propaganda. Ao contrário, esses 
deveres e responsabilidades sociais decorrentes dessa função são vistos 
aqui como uma verdadeira obrigação social, que vai além do âmbito 
interno da sociedade empresária. Isso tudo, sem confundir o seu papel 
com o das instituições de caridade. Nesse passo, as ações sociais 
decorrentes da função social não podem resultar em prejuízo às empresas, 
nem podem ser com ele confundidas. Diversamente, o cumprimento de 
tais obrigações junto às comunidades pode até proporcionar mais lucros, 
conforme demostram vários estudos realizados por economistas 
qualificados. 

 

Para que a função social da empresa possa ser determinada é preciso considerá-la como 

uma atividade que não está restrita apenas à obtenção do lucro e à satisfação dos interesses 

particulares dos proprietários, mas também como uma entidade “cujo perfil funcional está a cada 

dia mais representado pelo atendimento de interesses comunitários.”300 

                                                            
298SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 814. 
299NONES, Nelson. op. cit., p. 113-136. 
300CASTRO, Mariângela Conceição Vicente Bergamini. op. cit. 
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No contexto da ordem econômica, forçoso observar que o exercício de qualquer 

atividade empresarial supera, em muito, a ideia de que a organização empresarial deva ser 

apenas produtora de lucros ou deva somente garantir postos de trabalho ou, ainda, que o 

exercício da atividade não se desenvolva em prejuízo de outrem ou do meio ambiente. A 

Constituição foi além e exige que o exercício do direito à propriedade privada empresarial 

seja realizado em conformidade com os ditames da justiça social. 

No mesmo sentido, ensina Eros Grau:301 

 

“Justiça social é conceito cujo termo é indeterminado [...] contingencial. 
Do que seja justiça social temos a ideia, que fatalmente, no entanto 
sofreria reduções – e ampliações – nesta ou naquela consciência, quando 
enunciada em qualificações verbais. É que justiça social é expressão que, 
no contexto constitucional, não designa meramente uma espécie de 
justiça, porém um seu dado ideológico. O termo ‘social’, na expressão, 
como averbei em outra oportunidade, não é adjetivo que qualifique uma 
forma ou modalidade de justiça, mas que nela se compõe como 
substantivo que a integra. [...] Justiça social, inicialmente, quer significar 
superação das injustiças na repartição, em nível pessoal, do produto 
econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, 
referidos à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em 
razões micro, porém macroeconômicas: as correções na injustiça da 
repartição deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a 
consubstanciar exigência de qualquer política econômica capitalista.”  

 

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o exercício da atividade 

econômica deve contemplar a solidariedade social. Neste sentido, decidiu o Ministro Celso 

de Mello por ocasião do julgamento da ADI 1003/4-DF:302 

 

“Cumpre aduzir que a Constituição Federal, ao fixar as diretrizes que 
regem a atividade econômica e que tutelam o direito de propriedade, 
proclama, como valores fundamentais a serem respeitados, a supremacia 
do interesse público, os ditames da justiça social, a redução das 
desigualdades regionais, dando especial ênfase, dentro dessa perspectiva, 
ao principio da solidariedade.” 

 

No julgamento da ADI 319, o Supremo Tribunal Federal assentou que a livre 

iniciativa não será legitima se exercida apenas em busca do lucro e realização individual do 

                                                            
301GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., p. 245. 
302SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 1.003/4/DF. Voto do Min. Celso de Mello, Brasília, 01 de 

agosto de 1994. Diário da Justiça. [Brasília, DF], 10 set. 1999. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/portal/inteiroTeor/ADI-MC1003>. Acesso em: 20 jan. 2014. 
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empresário, mas o será se distribuir riqueza e propiciar justiça social. Em seu voto, 

ressaltou o Ministro Moreira Alves:303 

 

Portanto, embora um dos fundamentos da ordem econômica seja a livre 
iniciativa, visa aquela a assegurar a todos existência digna, em 
conformidade com os ditames da justiça social, observando-se os 
princípios enumerados nos sete incisos deste artigo. Ora, sendo a justiça 
social a justiça distributiva - e por isso mesmo é que se chega à finalidade 
da ordem econômica (assegurar a todos uma existência digna) por meio 
dos ditames dela-, e havendo a possibilidade de incompatibilidade entre 
alguns dos princípios constantes dos incisos desse artigo 170, se tomados 
em sentido absoluto, mister se faz, evidentemente, que se lhes dê sentido 
relativo para que se possibilite a sua conciliação a fim de que, sem 
conformidade com os ditames da justiça distributiva, se assegure a todos- 
e, portanto, aos elementos de produção e distribuição de bens e serviços e 
aos elementos comuns deles- existência digna. 

 

Tem-se, pois que ao dispor que a ordem econômica deve ser realizada conforme os 

ditames da justiça social, a Constituição determina que o Estado e a sociedade devam 

concorrer para a concretização desse objetivo, sendo certo que os particulares “devem 

exercer suas atividades, e usar suas propriedades em benefício de seus pares, na aplicação 

integral dos valores fundamentais de modo horizontal”.304 

Significa, ainda, dizer que o dever de tanto a atuação do Estado como a das 

empresas deve ser direcionada à superação das diferenças, das injustiças e da redução das 

desigualdades regionais e sociais, como forma de assegurar a todos existência digna. 

 

4.4 A indústria farmacêutica e a função social da propriedade305 

 

A indústria farmacêutica desenvolve atividade econômica de produção de 

medicamentos306 destinados à prevenção, tratamento e cura de doenças que constituam 

                                                            
303CONSULTOR Jurídico, 19 mar. 2007. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/dinamic/search/results>. Acesso em: 20 jan. 2014. 
304BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Teoria dos bens e a essencialidade dos medicamentos. Revista do 

Mestrado em Direito da Universidade Federal de Sergipe, n. 1, p. 185-206, jul./dez. 2011. 
305Considerando que o presente estudo contemplará a análise da propriedade privada (bens de produção), não 

será abordado o sistema público de produção de medicamentos existente no país o qual se destacou pela 
necessidade de incorporação tecnológica para a produção de medicamentos antirretrovirais, indispensáveis 
à viabilização da política de acesso universal e gratuito do programa de AIDS. 

306Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
para fins de diagnóstico. É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente em 
associação com adjuvantes farmacotécnicos." Resolução ANVISA RDC n. 84/02. A Farmacopeia 
brasileira de 2010 adota a mesma definição. 
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uma melhoria para a saúde e qualidade de vida da população. Seu objetivo é o de propiciar 

saúde e bem estar para o maior número de pessoas. 

No Brasil, num período de 250 anos, o desenvolvimento da indústria farmacêutica 

foi “das boticas de meados do século XVIII aos sofisticados laboratórios da atualidade.”307 

Conforme já referido, o art. 196 do Constituição Federal estabelece que o direito à 

saúde é dever do Estado e deve ser garantido por meio de políticas públicas e do acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Por sua vez, a Lei 8.080/90 estabelece a competência do Sistema Único de Saúde – 

SUS, para execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Anota Patrícia de Carvalho: 308 

 

“O direito ao acesso a medicamentos, diferentemente das outras espécies 
do direito à saúde, envolve interesse público e privado. Interesse público 
porque se trata de prestação de serviços eminentemente público, 
correspondente a direito humano, normalmente incorporado como direito 
fundamental, então com proteção constitucional especial. Interesse 
privado porque compreende pesquisa, desenvolvimento e investimento da 
iniciativa privada para a fabricação de medicamentos.” 

 

A indústria farmacêutica exerce assim um papel fundamental na promoção da saúde 

e o acesso aos medicamentos constitui um dos fatores essenciais para eficácia das políticas 

de saúde pública.  

O desenvolvimento de novos fármacos309 para doenças ainda sem tratamento ou a 

melhoria da eficácia dos medicamentos já existentes é a garantia de êxito do processo de 

inovação, requisito essencial para permanência da indústria farmacêutica no mercado. Sob 

esse aspecto, aliás, os laboratórios farmacêuticos se destacam, também, por sua 

                                                            
307STÜCKER, Ananda; CYTRYNOWICZ, Monica Musatti. Origens e trajetórias da indústria farmacêutica 

no Brasil. Coord. de pesquisa e iconografia Monica Mussati Cytrynowicz; pesquisa histórica e redação 
Ananda Stücker, Monica Mussati Cytrynowicz. São Paulo: Narrativa Um, 2007. 

308CARVALHO, Patricia Luciane de. Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos. São Paulo: Atlas, 
2007. p. 21. 

309PRISTA, Luis Vasco Nogueira; ALVES, Antonio Correia; MORGADO, Rui Manuel Ramos. Tecnologia 
farmacêutica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. v. 1, p. 96 Fundação Calouste Gulbenkian. 
“substância química conhecida e de estrutura química definida dotada de propriedade farmacológica. Em 
termos correntes, a palavra fármaco designa todas as substâncias utilizadas em Farmácia e com acção 
farmacológica, ou pelo menos com interesse médico. Por convenção, substâncias inertes (como 
excipientes) não são considerados fármacos.” 
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“capacidade de produzir e prosperar a serviço da saúde da sociedade, de unir ciência e 

tecnologia para a fabricação de novos medicamentos.”310 

Considera-se Inovação tecnológica, de acordo com o Ministério das 

Comunicações:311 

 

 “Inovação tecnológica é toda a novidade implantada pelo o setor 
produtivo, por meio de pesquisas ou investimentos, que aumenta a 
eficiência do processo produtivo ou que implica em um novo ou 
aprimorado produto. De acordo com o manual de Oslo, elaborado pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
inovação tecnológica pode ser de produto ou de processo, conforme a 
seguir: 

- Inovação de Produtos tecnologicamente novos, são produtos cujas 
características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos 
produtos produzidos anteriormente. Tais inovações podem envolver 
tecnologias radicalmente novas e podem basear-se na combinação de 
tecnologias existentes em novos usos, ou podem ser derivadas do uso de 
novo conhecimento. 

- Inovação de Produtos tecnologicamente aprimorados, são produtos 
existentes cujos desempenhos tenham sido significativamente 
aprimorados ou elevados. Um produto simples pode ser aprimorado (em 
termos de melhor desempenho ou menor custo) através de componentes 
ou materiais de desempenho melhor, ou um produto complexo que 
consista em vários subsistemas técnicos integrados pode ser aprimorado 
através de modificações parciais em um dos subsistemas. 

- Inovação tecnológica de processo é a adoção de métodos de produção 
novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega 
dos produtos. Tais métodos podem envolver mudanças no equipamento 
ou na organização da produção, ou uma combinação dessas mudanças e 
podem derivar do uso de novo conhecimento. Os métodos podem ter por 
objetivo produzir ou entregar produtos tecnologicamente novos ou 
aprimorados, que não possam ser produzidos ou entregues com os 
métodos convencionais de produção, ou pretender aumentar a produção 
ou eficiência na entrega de produtos existentes.” 

 

Na indústria farmacêutica é frequente identificar-se inovação com o valor agregado 

por um novo conhecimento ou produto. Sob a perspectiva da saúde pública, “inovação se 

relaciona com aporte farmacêutico (maiores ganhos em relação aos tratamentos existentes) 

e/ou econômicos (menores custo com tratamento) enfatizando o conceito de inovação 

socialmente necessária ou inovação baseada nas necessidades sanitárias em contraposição 

                                                            
310PRISTA, Luis Vasco Nogueira; ALVES, Antonio Correia; MORGADO, Rui Manuel Ramos. op. cit., p. 184. 
311MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Inovação tecnológica. Disponível em: 

<http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/inovacao-tecnologica>. Acesso em: 05 nov. 2013. 
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à inovação percebida exclusivamente pela sua capacidade de gerar benefícios para os 

titulares.”312 

A inovação pressupõe investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em que 

o mercado, isto é, a “existência de uma demanda solvente, é quem determina as 

prioridades. Esse modelo depende em grande parte de uma proteção efetiva dos benefícios 

de exploração exclusiva relacionados aos direitos de propriedade intelectual conferida ao 

titular da patente.”313 

O investimento em P&D compreende “as atividades e o conjunto de conhecimentos 

necessários à geração de novos fármacos. Em sua maioria, os processos de produção 

resultam da síntese química de novas substâncias ou da extração de princípios ativos de 

fontes naturais, que passam por uma série de testes de eficácia, toxicidade, potencial 

teratogênico, testes farmacológicos, estudos farmacotécnicos e ensaios clínicos, tornando 

essa primeira etapa a mais complexa do ponto de vista tecnológico.” 314 

Ensina Silvio Cesar Machado dos Santos315 que os estágios tecnológicos da 

indústria farmacêutica são os seguintes:  

 

a) Pesquisa e Desenvolvimento – P&D de novos fármacos: 
compreende as atividades e o conjunto de conhecimentos necessários à 
geração de novos fármacos. Em sua maioria, os processos de produção 
resultam da síntese química de novas substâncias ou da extração de 
princípios ativos de fontes naturais, que passam por uma série de testes de 
eficácia, toxicidade, potencial teratogênico, testes farmacológicos, 
estudos farmacotécnicos e ensaios clínicos, tornando essa primeira etapa 
a mais complexa do ponto de vista tecnológico;  

b) Produção de fármacos: apresenta-se como aquele em que se procede 
a uma otimização ou scale-up, passando da etapa de bancada laboratorial 
para a utilização de planta piloto até se conseguir elevar os níveis de 
produção para a escala industrial. A interligação entre o primeiro e o 
segundo estágio consiste nos estudos para a obtenção de processos de 
produção em escala industrial, procurando aumentar o seu rendimento;  

c) Produção de especialidades farmacêuticas: consiste na produção de 
medicamentos em sua apresentação final e prontos para uso. São produtos 

                                                            
312FITZGERALD, James; ESPIN, Jaime. O acesso aos medicamentos de alto custo nas Américas: contexto, 

desafios e perspectivas. Brasília-DF: Organização Pan-americana da Saúde: Ministério da Saúde; 
Ministério das Relações Exteriores, 2009. p. 11. (Série Técnica n. 1 Medicamentos Essenciais, Acesso e 
Inovação - THR/EM). 

313Id. Ibid., p. 12. 
314SANTOS, Silvio César Machado dos. Busca da equidade no acesso aos medicamentos no Brasil: os 

desafios impostos pela dinâmica da competição “extrapreço”. 2001. Dissertação (Mestrado) - Escola 
Nacional de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2001. p. 37. 

315Id. Ibid., p. 38. 
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elaborados nas suas mais diversas formas farmacêuticas – comprimidos, 
cápsulas, suspensões, supositórios, injetáveis, etc. O que se entende como 
inovação neste estágio tecnológico refere-se ao aperfeiçoamento das 
formulações existentes ou à adaptação para novas formas farmacêuticas 
que facilitem sua administração ou que possam atingir maiores níveis 
terapêuticos;  

d) Marketing e comercialização das especialidades farmacêuticas: é 
considerado um estágio tecnológico pelas características especiais que 
adquire a propaganda das especialidades farmacêuticas e por precisar de 
recursos de linguagem técnica diferenciados. Essas especificidades fazem 
com que a propaganda seja elaborada não por agências de publicidade, 
mas por departamentos das próprias indústrias. Por outro lado, tendo em 
vista o contingente de pessoal alocado nesta atividade e o custo 
comprometido, não se pode deixar de reconhecer este estágio como um 
importante fator de competição na indústria farmacêutica.” 

 

Importante observar que a Constituição Federal no art. 5º, XXIX assegura o direito 

à propriedade intelectual: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País;” 

 

Cumpre observar que a patente farmacêutica concedida em decorrência de inovação 

tecnológica, como espécie do direito de propriedade, é direito individual com relevância 

social e, enquanto direito de propriedade, está condicionado pela função social consoante 

estabelece o art. 170, III da Constituição.316 

Apesar de a patente farmacêutica assegurar o privilégio do direito de exploração 

exclusiva da inovação (medicamento) por um prazo relativamente longo (no Brasil são 20 

anos) a fim de permitir que a indústria farmacêutica possa se ressarcir do montante dos 

investimentos realizados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o alto custo dos 

medicamentos prejudica o direito de acesso da população. 

                                                            
316CARVALHO, Patricia Luciane de. op. cit., p. 137. 
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Não obstante se trate de um dos setores mais lucrativos do País e do mundo,317 o 

alto custo dos medicamentos tem sido um obstáculo real à concretização do direito 

fundamental à saúde. 

A indústria farmacêutica, por sua vez argumenta que o alto custo dos medicamentos 

é decorrência dos elevados investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

indispensáveis à inovação tecnológica. 

Estudo318 desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e Organização 

Mundial do Comércio concluiu que o acesso a medicamento vincula-se a quatro fatores: 

 

“El acceso a los medicamentos esenciales y las vacunas depende de 
cuatro factores críticos: precios asequibles, selección y uso arcionales, 
financiación sostenible y sistemas de suministro confiables. Si bien los 
tres últimos elementos son igualmente importantes para enfocar el 
problema del acceso a los medicamentos em la perspectiva correcta, 
cuando se trata de relación entre la salud y el comercio, la atención se 
centra em los precios de los medicamentos.” 

 

De outro lado, as conclusões do Primeiro Encontro Internacional sobre Acesso a 

Medicamentos de Alto Custo e Fontes Limitadas, realizado pela Organização Pan-

americana de Saúde319 comprovou que os argumentos invocados pela indústria 

farmacêutica para justificar o alto custo dos medicamentos, não se sustentam: 

 

“A evidência científica da avaliação de tecnologias sanitárias acentua 
uma falta de inovação terapêutica real de muitos dos medicamentos 
comercializados em anos recentes, que em muitos casos constituem novas 
entidades químicas para uso farmacêutico que não implicam melhoria 
terapêutica alguma (também conhecidos como medicamentos me-toos), 
embora impliquem um aumento considerável do seu custo. Nesse sentido, 
são significativos os dados fornecidos no Seminário pelo representante da 

                                                            
317“Se há um setor da economia brasileira que tem escapado ileso dos impactos da turbulência financeira 

global, este é o da indústria farmacêutica. Enquanto os números esperados para o Produto Interno bruto 
(PIB) nacional neste ano vão encolhendo a cada avaliação, os índices para as vendas dos medicamentos 
continuam em dois dígitos. ‘Em 2012, estamos mantendo o mesmo ritmo de crescimento “chinês” dos 
últimos oito anos’, diz Nelson Mussolini, vice-presidente executivo do Sindicato da Indústria Farmacêutica 
do Estado de São Paulo (Sindusfarma). [...] Pelas projeções da IMS Health, no Brasil o crescimento de 
2012 deve ser de 18, 2%, com R$47,8 bilhões de vendas, ante R$40,5 bilhões do ano anterior.” GARRIDO, 
Juan. Indústria Farmacêutica. Valor, Setorial Saúde, p. 84-87. Disponível em: 
<http://www.abiquifi.org.br/noticias/clipping/24_10_12_Setorial.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2013. 

318ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - 
OMC. Los acuerdos de la OMC y la salud pública: um estúdio conjunto de la OMS y la Secretaría de la 
OMC. Genebra: OMC, 2002. p. 97. 

319FITZGERALD, James; ESPIN, Jaime. op. cit., p. 11. 
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instituição regulatória do Brasil, onde após a realização das avaliações 
terapêuticas dos medicamentos, mais de 80% dos medicamentos 
analisados foram classificados na categoria II, reservada aqueles 
medicamentos que não geram nenhuma vantagem terapêutica adicional, 
fato que confirma os dados de que 70% dos medicamentos do mercado 
farmacêutico mundial são duplicados, não essenciais e variantes menores 
de um fármaco original. Nesse sentido, parece essencial, especialmente 
para efeitos de regulação e financiamento público, definir inovação em 
termos de aporte terapêutico e condicionar o financiamento público ao 
alcance desse aporte.” 

 

No mesmo sentido, adverte Marcia Angell320: 

 

“Nos últimos anos, começamos a ver o início de uma resistência pública à 
voracidade da politica de preços e a outras práticas dúbias da indústria 
farmacêutica. É principalmente em razão dessa resistência que os 
laboratórios farmacêuticos estão nos atordoando com mensagens de 
relações públicas. E as palavras mágicas repetidas incessantemente como 
um mantra são pesquisa, inovação e americanos. [...] Entretanto, embora 
a retórica consiga comover, ela tem pouco a ver com a realidade. Em 
primeiro lugar, Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) é uma parte 
relativamente pequena dos orçamentos das grandes empresas do setor 
farmacêutico – um valor ínfimo em comparação com as suas despesas de 
marketing e administração, e menor até mesmo que seus lucros. Na 
verdade, ano após ano, já há mais de duas décadas, essa vem sendo de 
longe a indústria mais lucrativa nos estados Unidos [...]. Os preços 
cobrados pelos laboratórios farmacêuticos têm pouca relação com os 
custos de produção de medicamentos e poderiam sofrer cortes drásticos 
sem chegar nem mesmo perto de ameaçar as atividades de P&D. 

Em segundo lugar, a indústria farmacêutica não é particularmente 
inovadora. Embora seja difícil acreditar, podem-se contar nos dedos os 
medicamentos verdadeiramente importantes que foram levados ao 
mercado nos últimos anos. E, em sua maioria, eles se baseavam em 
pesquisas financiadas com recursos dos contribuintes, realizadas em 
instituições acadêmicas, pequenas empresas de biotecnologia ou nos 
National Institutes of Health (NIH) [Institutos Nacionais de Saúde, em 
português]. A grande maioria de medicamentos ‘novos’ não é ‘nova’, 
de modo algum, mas apenas variações de drogas anteriores já à 
venda no mercado. São chamados de medicamentos ‘de imitação’. A 
ideia consiste em conquistar uma fatia de um mercado lucrativo, já 
estabelecido, produzindo algo muito semelhante a um medicamento de 
grande vendagem. Como por exemplo, agora temos no mercado seis 
estatinas (Mevacor, Lipitor, Zocor, Pravacol, Lescol e, o mais recente, 
Crestor) para reduzir colesterol, todas variantes da primeira delas. Como 
disse a Dra. Sharon Levine, diretora executiva adjunta da Kaiser 
Permanent Medical Group: ‘Se eu sou fabricante e posso mudar uma 
molécula para conseguir, com isso, mais vinte anos de direitos de 
patente, e se eu conseguir convencer os médicos a prescrever e os 

                                                            
320Ex-diretora – chefe do New England Journal of Medicine e atualmente integrante do Departamento de 

Medicina Social da Harvard Medical School. 
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consumidores a exigir a próxima de Prilosec ou Prozac semanal, em 
vez de Prozac diário, por que eu haveria de gastar dinheiro numa 
iniciativa muito menos garantida, que é a pesquisa por medicamentos 
totalmente novos?’ Em terceiro lugar, a indústria dificilmente pode ser 
considerada um modelo da livre-iniciativa americana. Sem dúvida, ela é 
livre para decidir quais medicamentos desenvolver (drogas de imitação 
em vez de drogas inovadoras, por exemplo) e é livre para cobrar por elas 
o maior preço que o mercado consiga suportar, mas é totalmente 
dependente de monopólios concedidos pelo governo – na forma de 
patentes e direitos exclusivos de comercialização, aprovados pela Food 
and Drug Administration (FDA). Se não é particularmente inovadora na 
descoberta de novas drogas, a indústria é extremamente criativa – e 
agressiva – para inventar meios de prorrogar seus direitos de 
monopólio”.321 

 

Num cenário de eventual colisão de direitos, o direito de acesso aos medicamentos 

prevalece sobre o direito às patentes farmacêuticas seja porque o direito fundamental à 

saúde se sobrepõe ao direito de propriedade – que, conforme referido, não é absoluto, seja 

porque a indústria farmacêutica deve desenvolver a atividade econômica visando atender o 

princípio da função social da propriedade conforme dispõe o já referido art. 170, III da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, ensina Patricia Luciane de Carvalho:322 

 

“Qual a medida de uma decisão frente à controvérsia envolvendo o 
acesso a medicamentos e o direito às patentes farmacêuticas? Existe 
incompatibilidade entre esses direitos? 

Pela ordem internacional ambos são direitos humanos: pela ordem 
nacional, são direitos fundamentais (porque humanos), e mais: o acesso a 
medicamentos, como espécie do direito à saúde, é direito social; e a 
patente farmacêutica, como espécie do direito de propriedade, é direito 
individual, com relevância social. O direito à saúde não possui 
condicionantes, todavia, a propriedade está condicionada pela função 
social, a qual colabora para com o acesso a medicamentos. Assim Existe 
alguma medida que resolva a situação? A função social pode ser o 
critério resolutivo? 

O acesso a medicamentos não possui restrições constitucionais, já que a 
saúde é direito de todos e dever do Estado; mas a propriedade, pelo 
contrário, está condicionada à função social. 

Conjugadamente, a ordem internacional, principalmente pela OMS, 
estabelece que o cumprimento dos interesses sociais pelo direito às 
patentes farmacêuticas é o respeito ou a satisfação do atendimento da 
saúde pública; por sua vez, a ordem jurídica nacional estabelece que o 

                                                            
321ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 

14-15. (destaque nosso e do original). 
322CARVALHO, Patricia Luciane de. op. cit., p. 137. 
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cumprimento da função social da propriedade intelectual, por meio dos 
direitos às patentes, equivale ao respeito à vida, à dignidade, à justiça 
social e ao desenvolvimento.” 

 

Tem-se, pois, que a indústria farmacêutica, no exercício da função social da 

propriedade, juntamente com o Estado, deve ser parte da solução de acessibilidade dos 

medicamentos que produz e comercializa conforme será analisado no capítulo V. item 5.2. 

 

4.5 A “judicialização” da saúde 

 

A “judicialização” da saúde, expressão usualmente adotada para designar o notório 

fenômeno caracterizado pela propositura de milhares de ações judiciais, em todo o País, 

por meio das quais os autores (pacientes), de modo individual ou coletivo, buscam 

assegurar o direito de acesso a medicamentos de alto custo empregados no tratamento de 

doenças raras e crônicas, além de outras doenças igualmente graves. 

O volume extraordinário de ações judiciais está intrinsecamente associado ao fato 

da saúde ser reconhecida na Constituição Federal como um direito de todos (e direito de 

cada um) e à falta de políticas públicas que assegurem o direito de acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde, conforme determina o art. 196. 

Todavia, antes de ser reconhecido como um direito fundamental (art. 6º), a saúde 

era vista como pretensão previdenciária e, portanto, estava apenas ao alcance das pessoas 

que contribuíam para com a Previdência e seus respectivos dependentes, o que significava 

a exclusão de um enorme contingente de pessoas.323 

O enfoque das demandas judiciais está centrado, na sua quase totalidade, no pedido 

de fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo destinados ao tratamento de 

doenças raras e crônicas. Como fundamentos para obtenção da ordem judicial, os pacientes 

invocam o direito à vida, do qual o direto à saúde é corolário, a dignidade da pessoa 

humana, o direito ao mínimo existencial.  

Por sua vez, a argumentação dos entes públicos federativos (que integram o polo 

passivo das demandas) está circunscrita às alegações de (i) falta de competência para 
                                                            
323TORRONTEGUY, Marco Aurélio Antas. A saúde nas barras da Justiça: um estudo do posicionamento 

recente do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito Sanitário, São Paulo v. 11, n. 2 p. 224-236, 
ju./out. 2010. 
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fornecer o medicamento solicitado; violação dos princípios (ii) da separação dos poderes - 

relativamente quanto à competência do Poder Executivo para elaborar políticas públicas; e 

(iii) da reserva do possível324 - não há recursos financeiros para atendimento de todas as 

necessidades que são sempre crescentes. 

Nas ações judiciais relacionadas ao direito à saúde e que envolvem pedido de 

fornecimento de medicamentos de alto custo, o Poder Judiciário tem adotado o 

entendimento de que a responsabilidade dos entes públicos da federação quanto ao dever 

de fornecer medicamentos é solidária.325  

E, no que concerne às alegações relativas à violação do princípio da separação dos 

poderes, as alegações são afastadas porque o Poder Judiciário já decidiu que o controle judicial 

das políticas públicas, na dimensão do constitucionalismo contemporâneo é legítimo e 

necessário.326 Também o argumento da reserva do possível tem sido afastado uma vez que 

escassez de recursos não pode ser invocada em face do direito fundamental à saúde: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
APELAÇÃO CÍVEL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO 
PARCIAL DA TESE DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO QUANTO PRONUNCIAMENTO 
SOBRE OS ARTS. 2º , 167 , 196 e 198 , §§ 1º , 2º e 3º DA CF E 244 DO 
CÓDIGO CIVIL . POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASO 
DE OMISSÃO OU ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. MODO 
DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE COMPETE 
AO OBRIGADO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
ÔNUS DA PROVA DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, 
DESPROVIDOS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE 
ALTO CUSTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. 
MÉRITO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 
RESPONSABILIDADE QUE PODE SER EXIGIDA EM 
CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. NECESSIDADE DE 
TRATAMENTO CONTINUADO, ESSENCIAL À MANUTENÇÃO 
DA VIDA. PESSOA SEM RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA 

                                                            
324A teoria da reserva do possível ou finitude dos recursos orçamentários foi objeto de análise no item 

2.3. 
325RESP 719716/SC, DJ 05/09/2005, Min. Relator Castro Meira. “É obrigação do Estado (União, Estados-

membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso 
à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as 
mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em 
função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer deles no pólo passivo da demanda.” 

326A legitimidade de controle judicial das políticas públicas foi objeto de análise no item 2.5. 
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SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À 
VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO ESTADO. 
PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO 
APELO. 327 

 

Não obstante tenha o Poder Judiciário assentado o entendimento de que o 

fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo destinado ao tratamento de doenças 

raras e crônicas representa uma forma de se conferir efetividade ao direito fundamental à 

saúde, é inegável que referidas decisões impactam as finanças públicas e, por 

consequência, afetam outros direitos que, por expressa determinação constitucional, o 

Estado tem o dever de assegurar. 

O caso de um paciente portador de uma forma raríssima de anemia denominada 

hemoglobinúria paroxística noturna (HPN)328 referido no presente estudo serve ao 

propósito de evidenciar o quanto as decisões judiciais que determinam o fornecimento de 

medicamentos de alto custo - não incluídos na lista oficial de medicamentos 

disponibilizados pelo SUS – podem afetar as finanças do Estado e as ações e serviços de 

saúde que poderiam ser prestados à população.  

De acordo com a matéria, veiculada na Revista Época,329 o paciente obteve na 

Justiça o direito de receber o medicamento mais caro do mundo denominado Soliris, que 

ainda não é vendido no Brasil. Importado, vem em pequenos frascos e cada vidrinho de 30 

mililitros e custa mais de R$ 11 mil. O dispêndio anual com o tratamento da doença pode 

ultrapassar o valor de R$ 800 mil reais e o custo será suportado exclusivamente pelo SUS: 

“A verba destinada à compra de um frasco de Soliris seria suficiente para garantir milhares 

de doses de anti-hipertensivos e de outros medicamentos baratos que atingem a maior parte 

                                                            
327Embargos de Declaração em Apelação Cível ED 35420000100 RN 2010.003542-0/0001.00 (TJ-RN) DOE 

19.10.2010. 
328HPN É uma anemia hemolítica crônica adquirida rara, de curso clínico extremamente variável. Ela é 

causada por uma mutação das células tronco na medula óssea. Essas células-tronco mutantes produzem 
plaquetas defeituosas, que podem formar perigosos coágulos no organismo e glóbulos vermelhos 
defeituosos que se “quebram” facilmente. Isso ocorre porque esses glóbulos vermelhos não têm as 
proteínas protetoras necessárias para a sua sobrevivência. A HPN ocorre em 5 a 15 pessoas por milhão, e 
pode ocorrer em qualquer idade, mas a maioria dos pacientes recebe o diagnóstico entre a terceira e quarta 
década de vida. Tem uma alta mortalidade de 35% em 5 anos e de 50% em 10 anos. O QUE causa HPN? 
Disponível em: <http://www.abrale.org.br/pagina/hemoglobinuria-paroxistica-noturna-hpn>. Acesso em: 
14 jan. 2014. 

329Anexo V. O paciente de R$800 mil. Revista Época edição de 19/03/2012. (os destaques não são do 
original). 
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da população. Sem interrupções. É preciso reconhecer que priorizar o direito individual em 

detrimento do direito coletivo tem consequências sobre a saúde pública.”330 

Comentando a matéria acima referida, Nilson Rodrigues Barbosa Filho331 

 

Conforme reportagem da Revista Época (2012), este montante 
(aproximadamente R$ 800.000,00) é o que o Estado de São Paulo arca 
por ano com um único paciente, que judicialmente obteve o direito ao 
tratamento, após recusar o transplante de medula oferecido pela 
Secretaria de Saúde do Estado (que pode curar a doença) e que ao SUS 
custaria aproximadamente R$ 50.000,00. 

Para que se tenha uma ideia do impacto orçamentário que a concessão de 
indiscriminada de medicamentos de alto custo pode causar, basta 
verificar a situação de 4 condenações judiciais para fornecimento de 
Soliris em Fortaleza. O cumprimento da determinação implicará no 
comprometimento de 67% do valor repassado pelo governo estadual para 
compra de medicamentos básicos do município inteiro, que conta com 
mais de um milhão de habitantes. 

O atendimento de pleitos individuais como estes fazem com que o 
Brasil, país com precariedades gritantes em relação ao atendimento 
público de saúde, forneça, em detrimento de muitos, medicamentos 
de altíssimo custo para pouquíssimos, tratamentos estes que de modo 
geral não são fornecidos nem por países referência em saúde de 
qualidade, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, etc. 

Independente da legitimidade da intervenção judicial, o que não se 
pretende discutir neste tópico, é irrefutável que os valores despendidos 
com decisões judiciais são altos o suficiente para pôr em risco a fiel 
execução de políticas públicas previamente planejadas. 

 

Compreende-se que nas decisões proferidas em caráter de urgência, em razão da 

gravidade do estado de saúde do paciente, o juiz não tenha tido tempo hábil para refletir 

sobre o impacto e as consequências de sua decisão nos recursos orçamentários. 

Mas, ainda que se tratasse apenas de demanda individual, os efeitos de cada decisão 

judicial sobre a disponibilidade de recursos orçamentários devem ser avaliados, porquanto 

o entendimento de que o Estado pode suportar despesas tão elevadas sem 

comprometimento da prestação de outros serviços à população não se revela correto. Tanto 

assim que bastaria indagar: Poderia o Estado fornecer este mesmo tratamento a todas as 

pessoas em condições de igualdade?  
                                                            
330Anexo V. O paciente de R$800 mil. Revista Época edição de 19/03/2012. 
331BARBOSA FILHO, Nilson Rodrigues. O Poder Judiciário e o direito à saúde. Parâmetros para intervenção 

judicial e a análise da condição econômica do postulante como critério para concessão de tratamentos e 
medicamentos de alto custo. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3459, 20 dez. 2012. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/23288>. Acesso em: 14 jan. 2013. 
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O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da matéria por ocasião do 

julgamento do pedido de Suspensão de Segurança nº 3741/2009, do Município de 

Fortaleza proposta em face da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará 

determinando a compra de medicamento. Naquela oportunidade o então Relator, min. 

Gilmar Mendes, decidiu: 332 

 

[...] O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais 
de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde. (3) garantido mediante políticas sociais e econômicas: A 
garantia mediante políticas sociais e econômicas ressalva, 
justamente, a necessidade de formulação de políticas públicas que 
concretizem o direito à saúde através de escolhas alocativas. É 
incontestável que, além da necessidade de se distribuir recursos 
naturalmente escassos por meio de critérios distributivos, a própria 
evolução da medicina impõe um viés programático ao direito à saúde, 
pois sempre haverá uma nova descoberta, um novo exame, um novo 
prognóstico ou procedimento cirúrgico, uma nova doença ou a volta de 
uma doença supostamente erradicada. (4) políticas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos: Tais políticas visam à redução do 
risco de doença e outros agravos, de forma a evidenciar sua dimensão 
preventiva. [...] 

Se a prestação de saúde pleiteada não for abrangida pelas políticas 
do SUS, é imprescindível distinguir se a não-prestação decorre de 
uma omissão legislativa ou administrativa, ou de uma decisão 
administrativa de não fornecer. Nesses casos, a ponderação dos 
princípios em conflito dará a resposta ao caso concreto. Importante, 
no entanto, que os critérios de justiça comutativa que orientam a 
decisão judicial sejam compatibilizados com os critérios das justiças 
distributiva e social que determinam a elaboração de políticas 
públicas. Em outras palavras, ao determinar o fornecimento de um 
serviço de saúde (internação hospitalar, cirurgia, medicamentos, 
etc.), o julgador precisa assegurar-se de que o Sistema de Saúde 
possui condições de arcar não só com as despesas da parte, mas 
também com as despesas de todos os outros cidadãos que se 
encontrem em situação idêntica. [...] 

 

Analisando a judicialização da saúde, afirma Luis Roberto Barroso:333 

 

                                                            
332STF, SS 3741/CE, 2009 Rel. min. Gilmar Mendes. 
333BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. 



175 
 

 

Nos últimos anos, no Brasil, a Constituição conquistou, verdadeiramente, 
forca normativa e efetividade. A jurisprudência acerca do direito a saúde 
e ao fornecimento de medicamentos e um exemplo emblemático do que 
se vem de afirmar. As normas constitucionais deixaram de ser percebidas 
como integrantes de um documento estritamente politico, mera 
convocação a atuação do Legislativo e do Executivo, e passaram a 
desfrutar de aplicabilidade direta e imediata por juizes e tribunais. Nesse 
ambiente, os direitos constitucionais em geral, e os direitos sociais em 
particular, converteram-se em direitos subjetivos em sentido pleno, 
comportando tutela judicial especifica. A intervenção do Poder 
Judiciário, mediante determinações a Administração Publica para que 
forneça gratuitamente medicamentos em uma variedade de hipóteses, 
procura realizar a promessa constitucional de prestação universalizada do 
serviço de saúde. 

O sistema, no entanto, começa a apresentar sintomas graves de que pode 
morrer da cura, vitima do excesso de ambição, da falta de critérios e de 
voluntarismos diversos. Por um lado, proliferam decisões extravagantes 
ou emocionais, que condenam a Administração ao custeio de tratamentos 
irrazoáveis – seja porque inacessíveis, seja porque destituídos de 
essencialidade –, bem como de medicamentos experimentais ou de 
eficácia duvidosa, associados a terapias alternativas. Por outro lado, não 
ha um critério firme para a aferição de qual entidade estatal – União, 
Estados e Municipios – deve ser responsabilizada pela entrega de cada 
tipo de medicamento. Diante disso, os processos terminam por acarretar 
superposição 

de esforços e de defesas, envolvendo diferentes entidades federativas e 
mobilizando grande quantidade de agentes públicos, ai incluídos 
procuradores e servidores administrativos. Desnecessário enfatizar que 
tudo isso representa gastos, imprevisibilidade e desfuncionalidade da 
prestação jurisdicional.  

Tais excessos e inconsistências não são apenas problemáticos em si. Eles 
põem em risco a própria continuidade das politicas de saúde publica, 
desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação 
racional dos escassos recursos públicos. No limite, o casuismo da 
jurisprudência brasileira pode impedir que politicas coletivas, dirigidas a 
promoção da saúde publica, sejam devidamente implementadas. Trata-se 
de hipótese típica em que o excesso de 

Judicialização das decisões politicas pode levar a não realização pratica 
da Constituição Federal. Em muitos casos, o que se revela e a concessão 
de privilégios a alguns jurisdicionados em detrimento da generalidade da 
cidadania, que continua dependente das politicas universalistas 
implementadas pelo Poder Executivo. 

O estudo que se segue procura desenvolver uma reflexão teórica e pratica 
acerca de um tema repleto de complexidades e sutilezas. Seu maior 
proposito e contribuir para a racionalização do problema, com a 
elaboração de critérios e parâmetros que justifiquem e legitimem a 
atuação judicial no campo particular das politicas de distribuição de 
medicamentos. O Judiciário não pode ser menos do que deve ser, 
deixando de tutelar direitos fundamentais que podem ser promovidos com 
a sua atuação. De outra parte, não deve querer ser mais do que pode ser, 
presumindo demais de si mesmo e, a pretexto de promover os direitos 
fundamentais de uns, causar grave lesão a direitos da mesma natureza de 
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outros tantos. Na frase inspirada de Gilberto Amado, “querer ser mais do 
que se é, é ser menos”. 

Aqui se chega ao ponto crucial do debate. Alguém poderia supor, a um 
primeiro lance de vista, que se esta diante de uma colisão de valores ou 
de interesses que contrapõe, de um lado, o direito a vida e a saúde e, de 
outro, a separação de Poderes, os princípios orçamentários e a reserva do 
possível. A realidade, contudo, e mais dramática. O que esta em jogo, 
na complexa ponderação aqui analisada, e o direito a vida e a saúde 
de uns versus o direito a vida e a saúde de outros.  

 

A determinação judicial aos entes públicos da federação para fornecimento de 

medicamentos de alto custo - não disponibilizado pelo SUS - além de impactar os recursos 

orçamentários em detrimento da sociedade como um todo, acentua a desigualdade 

privilegiando o direito á vida de uns em detrimento do direito à vida de outros!  

A relevância dos assuntos afetos à área da saúde e o impacto que a grande demanda 

judicial relacionada ao fornecimento de medicamentos de alto custo, foram determinantes 

para que o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, 

convocasse uma Audiência Pública,334 com a participação de 50 especialistas entre 

advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, professores, 

médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde. Ao final da referida 

Audiência Pública foram apresentadas as seguintes conclusões: 

 

Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos 
setores envolvidos, ficou constatada a necessidade de se redimensionar a 
questão da judicialização do direito à saúde no Brasil; 

Ao menos o ‘mínimo existencial’ de cada um dos direitos - exigência 
lógica do princípio da dignidade da pessoa humana - não poderia deixar 
de ser objeto de apreciação judicial; 

Existência de motivação para o não fornecimento de determinado 
remédio ou tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa 
hipótese podem ocorrer duas situações: 1º) o SUS fornece tratamento 
alternativo, mas não adequado a determinado paciente; 2º) o SUS não 
tem tratamento específico para determinada patologia. 

Se o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece tratamento equivalente, não 
pode o paciente pleitear tratamento diverso, com custo superior. A regra, 
pois, é pela preferência ao tratamento oferecido pelo sistema. 

Quanto aos novos tratamentos (ainda não incorporados pelo SUS), é 
preciso que se tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria Como 

                                                            
334SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Audiência Pública n. 4/2009. Ministro Gilmar Mendes Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=113461>. Acesso em: 12 jan. 
2014. 
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frisado pelos especialistas ouvidos na Audiência Pública, o 
conhecimento médico não é estanque, sua evolução é muito rápida e 
dificilmente suscetível de acompanhamento pela burocracia 
administrativa ser imprescindível, relativamente aos tratamentos não 
oferecidos pela rede pública, verificar se não se trata de puro 
experimentalismo.  

A participação nesses tratamentos rege-se pelas normas que regulam a 
pesquisa médica e, portanto, o Estado não pode ser condenado a fornecê-
los; 

A omissão administrativa no tratamento de determinada patologia, tal 
questão poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações 
individuais como coletivas; 

A simples alegação de que determinado tratamento ou medicamento tem 
alto custo não é suficiente para impedir o seu fornecimento pelo poder 
público.  

 

Comentando os resultados da Audiência Pública nº 4, observam Gustavo Henrique 

Moreira do Valle e João Marcos Pires Camargo:335 

 

Por sua vez, o segundo condicionamento, ainda referente ao interesse de 
agir do postulante, diz, em nosso juízo, com seu estado de 
hipossuficiência, não sendo admissível, pelo menos em linha de princípio 
e enquanto perdurar o quadro de limitações financeiras do Estado 
brasileiro, que pessoas abastadas, 

que tenham condições de, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 
família, custear as ações e serviços de saúde que necessitem, lancem mão 
de recursos públicos, em detrimento de pessoas carentes e igualmente 
necessitadas desses serviços. Cuida-se, aqui, de conciliar o princípio da 
universalidade com o da isonomia, para desigualar os desiguais, na 
medida de suas desigualdades, sendo o critério desigualador, aqui, 
exatamente a hipossuficiência daqueles que necessitam das ações e 
serviços de saúde. 

 

Estes são os parâmetros que devem ser observados nas decisões judiciais 

relacionadas à efetivação do direito à saúde, em especial, as que determinam aos entes 

públicos da federação o fornecimento de medicamento de alto custo porque também com 

relação a este aspecto, deve-se atentar para o direito de acesso universal (todos têm direito) 

e igualitário (o direito de cada um em condições de igualdade formal e material).  

                                                            
335VALLE, Gustavo Henrique Moreira do; CAMARGO, João Marcos Pires. A audiência pública sobre a 

judicialização da saúde e seus reflexos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito 
Sanitário, São Paulo, v. 11, n. 3 p. 13-31, nov. 2010; Fev. 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/13220>. Acesso em: 08 jan. 2014. 
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A hipossuficiência do paciente é um dos critérios adotados pelo Supremo Tribunal 

Federal para determinar o fornecimento gratuito de medicamentos:336 

 

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA 
MANÍACODEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE 
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE 
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES 
DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE 
DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS 
CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, 
ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO 
DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO.  

O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA 
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.   

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar 
- políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 
médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como 
direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 
consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, 
ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 
inconstitucional. 

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE  
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta 
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria 
Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A 
PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 
PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM 
DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE 
DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade 

                                                            
336BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393175, rel. Min. 

Celso de Mello, DF, 12.12.2006. Diário da Justiça, Brasília, DF, 02 fev. 2007. (Destaque nosso e do 
original). 
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jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a 
pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da 
Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na 
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à 
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e 
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e 
de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. 

 

A determinação inserta no art. 196 não admite dúvidas sobre o dever do Estado de 

garantir a todos acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção 

proteção e recuperação da saúde. 

Todavia, o fato da Constituição Federal determinar que o dever do Estado de 

garantir que o direito à saúde seja efetivado por meio de políticas sociais e econômicas 

deve ser interpretado em conformidade com os objetivos fundamentais do Estado, 

explicitados no art. 3º: “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 

A interpretação conjunta dos dispositivos constitucionais, supra referidos, autoriza 

o entendimento de que os princípios da universalidade e da igualdade estão a garantir o 

direito de acesso de todos às políticas sociais e econômicas, observados o alcance e os 

limites fixados.  

As políticas públicas devem ser elaboradas visando alcançar o maior número de 

pessoas que podem e devem ser beneficiadas pelo programa desenvolvido pelo Estado, isto 

é, devem ser dimensionadas para alcançar o mais elevado grau de efetividade em face do 

objetivo proposto. Assim, por exemplo, os programas de vacinação, programas de 

fornecimento de medicamentos para hipertensão, diabetes, entre outros. Uma vez instituída 

a política pública de saúde, aos beneficiários (as pessoas que precisam receber as ações ou 

os serviços que serão executados no âmbito da referida política pública) deve ser 

assegurado o acesso universal.  

Do contrário, isto é, em se tratando de pretensão não albergada em alguma política 

pública, como ocorre com o fornecimento de medicamentos de alto custo não incluídos na 

lista oficial de medicamentos do SUS, o reconhecimento ou não da pretensão deduzida 

deve ser analisada em face das peculiaridades do caso concreto. 
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De outro lado, o direito de acesso igualitário às ações e serviços de saúde deve ser 

entendido como determinação Constitucional vinculada à consecução dos objetivos 

instituídos no art. 3º inciso III, vale dizer: o comando constitucional está direcionado à 

efetivação da igualdade material como forma de reduzir as desigualdades da população, 

tratando desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades.  

Por óbvio que o impacto das despesas com a compra de medicamentos para uma 

pessoa de baixa renda jamais poderá ser comparado com o mesmo gasto realizado por 

pessoa de padrão financeiro superior. O peso do mesmo produto ou da mesma mercadoria 

é absolutamente desigual para ambos.  

A redução das desigualdades é o único caminho para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade implica olhar o outro como o seu 

semelhante, implica reconhecer que em situação de não equivalência aquele que tem 

menos deve ser favorecido até que não haja mais desigualdade.  

Ao concluir o presente estudo estou convicta que ao fornecer gratuitamente 

medicamentos de alto custo e doenças raras em favor do Sistema Único de Saúde -SUS -  

para tratamento de pessoas carentes, a indústria farmacêutica atende o princípio da função 

social da propriedade.  
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CONCLUSÃO 

 

-A evolução histórica dos direitos inerentes à pessoa humana, à semelhança da evolução da 

própria civilização humana, sempre foi gradual, paulatina, por muitas vezes, 

excessivamente lenta, de forma que os direitos inerentes à pessoa humana não foram 

reconhecidos e/ou construídos todos de uma só vez, como ensinou Bobbio.  

-São direitos que foram sendo construídos, reconhecidos e validados à medida da evolução 

da própria vida humana em sociedade. São direitos construídos em decorrência das lutas 

travadas em defesa da liberdade, da resistência dos indivíduos contra a opressão que 

explicaram e justificaram transformações sociais, políticas, filosóficas, religiosas e 

econômicas retratadas historicamente. 

-Os direitos humanos são, inegavelmente, frutos da compreensão, a cada dia mais 

assentada em nosso espírito, de que o ser humano é o valor maior e o fim último da 

existência.  

-Na categoria de direitos humanos, destacam-se os direitos historicamente reconhecidos: o 

direito à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade, à legalidade, livre 

manifestação de pensamento, liberdade de imprensa, presunção de inocência, devido 

processo legal, ampla defesa, proporcionalidade entre delitos e penas, liberdade de 

profissão, liberdade religiosa, direito de petição, direitos políticos, entre outros. 

-Entre todos os documentos internacionais, editados a respeito dos direitos humanos, a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em 10/12/1948 foi o documento 

mais importante editado no século XX e que, em nível internacional, retrata a mais 

relevante conquista dos direitos humanos. 

-Para Alexandre de Moraes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou que o 

reconhecimento da dignidade humana inerente a todos os membros da família humana e de 

seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo. 

-As condições históricas objetivas são as fontes primordiais e as doutrinas filosóficas 

nascem condicionadas por elas sendo certo que as fontes das declarações de direitos do 

homem foram inicialmente o Cristianismo e o Jusnaturalismo, ambos os movimentos 

trabalhando com a noção de homem abstrato, mas que os direitos fundamentais são 

situações jurídicas, objetivas e subjetivas sempre definidas no direito subjetivo, que visem 

à dignidade, a igualdade e a liberdade da pessoa humana. 
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-Apesar do reconhecimento de valores universais ligados à noção de dignidade da pessoa 

humana, a plena universalização dos direitos fundamentais encontra obstáculos na 

consagração em várias das culturas hodiernamente existentes.  

 

-A Constituição Federal de 1988 conferiu proteção privilegiada aos direitos fundamentais 

enumerando-os, de pronto, logo nas disposições iniciais em virtude da prevalência desses 

valores sobre os demais e do destaque conferido à dignidade da pessoa humana. 

-Segundo José Afonso da Silva, “Direitos Fundamentais do homem” constituem a 

expressão mais adequada a este estudo, porque além de referir-se a princípios que resumem 

a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é 

reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições 

que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 

pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 

mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem 

ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do 

homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 

fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos 

fundamentais. 

-Para José Carlos Vieira de Andrade, os direitos fundamentais são os pressupostos 

elementares de uma vida humana livre e digna, tanto para o indivíduo como para a 

comunidade: o indivíduo só é livre e digno numa comunidade livre; a comunidade só é 

livre se for composta por homens livre e dignos. 

-Maria Garcia considera direitos fundamentais os direitos básicos, que servem de alicerce 

dessa categoria de direitos; que fundamentam outros direitos materialmente ou 

formalmente constitucionais e porque necessariamente devem existir, são o que são e não 

podem ser de outro modo.  

-Os direitos fundamentais, como afirma George Marmelstein, são normas jurídicas, 

intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, 

positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, 

por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. 

-A fundamentalidade é qualidade do que é fundamental, e é a qualidade dos direitos 

fundamentais que os diferencia de toda a gama dos demais direitos constitucionais.  
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José Carlos Vieira de Andrade ensina que os direitos subjetivos fundamentais têm de ser 

ainda, como o nome exige, direitos fundamentais, referindo-se à fundamentalidade do 

ponto de vista substancial, que corresponde à sua importância para salvaguarda da 

dignidade da pessoa humana num certo tempo e lugar, definida, por isso, de acordo com a 

consciência jurídica geral da comunidade. 

-Para Ingo Wolfgang Sarlet, a fundamentalidade material decorre da circunstância de 

serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição material, contendo 

decisões fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade, de modo 

especial, porém no que diz com a posição nestes ocupada pela pessoa humana.  

-A Constituição Federal elegeu o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito (art.1º III). Ao elevar a dignidade da 

pessoa humana à condição de princípio fundante, de princípio matriz que inspira, norteia e 

irradia todo o ordenamento jurídico e social, os Direitos Fundamentais foram considerados 

cláusula pétrea, conforme art. 60, §4º, inciso IV.  

-A Constituição Federal estabelece diversos instrumentos, de natureza jurídica/processual 

que se destinam a preservar a integridade dos Direitos Fundamentais, entre os quais, o 

habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, 

ação civil pública, ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, arguição 

de descumprimento de preceito fundamental.  

-A Constituição Federal também assegurou, no artigo 5º, inciso XXXV, o acesso à Justiça, 

por meio das vias ordinárias, ao dispor que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário, lesão ou ameaça de lesão a direito. 

-O princípio da proibição de retrocesso destina-se a preservar as conquistas já alcançadas 

em matéria de Direitos Fundamentais.  

-A essência dos Direitos Fundamentais está, formal e materialmente, voltada à proteção da 

dignidade humana. Por isso, o que caracteriza e identifica um direito como fundamental é a 

determinação constitucional dirigida à proteção da dignidade da pessoa humana. 

-Os Direitos Fundamentais, ditos de Primeira Geração, são direitos que impõem ao Estado 

o dever de abster-se de intervir na liberdade individual; que sujeitam o Estado ao 

cumprimento de uma obrigação de não fazer; ao dever de não intervir em aspectos 

econômicos, sociais e privados da sociedade. São considerados Direitos Fundamentais de 

Primeira Geração, os direitos compreendidos nas liberdades clássicas: o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança, entre outros. 
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-Os Direitos Fundamentais de Segunda Geração, também denominados “direitos sociais”, 

exigem prestações positivas do Estado na realização da justiça social. São direitos que 

exigem atuação direta ou indireta do Estado destinada a reduzir as desigualdades sociais. 

Os direitos fundamentais de Segunda Geração compreendem os direitos relativos à saúde, 

ao trabalho, à educação, ao repouso, ao saneamento, ao lazer, à greve, à livre associação, 

entre outros.  

-Os Direitos Fundamentais de Terceira Geração são direitos considerados essencialmente 

coletivos e têm por finalidade a ação do Estado destinada à proteção e a preservação de 

uma coletividade de pessoas. Fundamentam-se na solidariedade (fraternité) e se destinam à 

preservação da humanidade, por isso seus titulares são todos os seres pertencentes ao 

gênero humano. 

-Os Direitos Fundamentais Sociais (Segunda Geração) são direitos que exigem que o 

Estado atue na ordem social por meio de prestações positivas que devem ser efetivadas 

com observância dos critérios da justiça distributiva e sempre com o propósito de reduzir 

as desigualdades sociais.  

-A efetivação dos direitos fundamentais sociais representa, inegavelmente, o cumprimento 

do primado da dignidade da pessoa humana, que é princípio fundante do Estado 

Democrático de Direito, conforme estabelece o mandamento inserto no artigo 1º da 

Constituição Federal. 

-O direito à saúde é um direito social que se encontra indissociavelmente atrelado ao 

direito à vida e é deste decorrente. 

-A Constituição não só protege a vida natural e biológica, mas um conjunto de variáveis 

necessárias à vida saudável, em equilíbrio, que são indispensáveis para assegurar ao 

indivíduo o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

-O núcleo essencial do direito à saúde pode ser identificado em diversos dispositivos 

constitucionais. Em seu artigo 3º, incisos I e IV, a Constituição Federal estabelece que, 

entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estão o de construir 

uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I) e promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(inciso IV).  

-A construção de uma sociedade justa - assentada nos fundamentos da liberdade e da 

solidariedade, exige que a sociedade e o Estado firmem compromisso com a realização da 

justiça social e atuem no sentido de reduzir as desigualdades sociais, econômicas, culturais, 

para o bem de todos. 
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-O sentido de bem comum encontra-se inserida no artigo 196 da Constituição Federal. Ao 

enunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado e que as políticas econômicas e 

sociais na área visam, além da redução do risco doença, a de outros agravos, a Constituição 

Federal admite que a saúde não se restringe à ausência de doença e, nesse sentido, adota 

posicionamento conforme ao entendimento da Organização Mundial da Saúde.  

-O artigo 3º da Lei 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde que criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS) – dispõe sobre as condições, organização e funcionamento dos serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde – e afirma que diversos fatores são 

determinantes e condicionantes da saúde, entre os quais, a alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 

o acesso aos bens e serviços essenciais.  

-Todas as ações e serviços de saúde estão vinculados aos princípios do acesso aos serviços, 

da integralidade da prestação, da autonomia da pessoa, da igualdade no atendimento, à 

informação, ao uso da epidemiologia, da participação da comunidade.  

-A realização do direito social à saúde, de expressivo conteúdo econômico, somente pode ser 

levada a efeito por meio da implementação de políticas públicas que devem ser executadas com 

observância do limite das verbas orçamentárias provenientes da arrecadação de tributos, 

previamente destinadas.  

-Não obstante todos os esforços despendidos pelo Estado no sentido de dar efetividade ao 

mandamento inserto no art. 196 da Constituição Federal, o resultado das políticas públicas, 

voltadas à saúde e executadas pelo SUS, tem sido insuficiente e insatisfatório: os recursos 

tem-se revelado escassos para atender a vastidão das necessidades humanas, sociais, 

individuais ou coletivas. 

-A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou de enfermidade. 

-A Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde realizada na cidade Alma-

Ata (no atual Cazaquistão), em 1978 ressaltou as enormes desigualdades na situação de 

saúde entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos e destacou a responsabilidade 

governamental na promoção de saúde, bem como a importância da participação da 

comunidade no planejamento e na efetivação dos cuidados de saúde. 

-O art. 194 da Constituição Federal dispõe que a Seguridade Social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas 

a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. 
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-A Constituição Federal atribui às Pessoas Jurídicas de Direito Público competência para 

legislar sobre a matéria. No artigo 21, dispõe sobre a competência privativa da União 

Federal; no artigo 23 estabeleceu a competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e no artigo 24, dispôs sobre a competência concorrente das 

Pessoas Jurídicas de Direito Públicos para legislar sobre saúde. 

-A Constituição Federal estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem financiar o Sistema de Saúde (art. 198, § 1º, CF), mas a proposta de 

orçamento da seguridade social deve ser elaborada de forma integrada, conforme 

determina o § 2º, do art. 195 e deve definir qual o montante de recursos que será destinado 

à saúde, à previdência e à assistência social para realização de seus programas. 

-A Constituição Federal estabelece que o Sistema Único de Saúde - SUS - integrado de 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo 

qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no polo ativo 

qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção de saúde é 

também um direito coletivo. 

-O art. 198, § 3º, determina que os percentuais destinados à Saúde sejam definidos em Lei 

Complementar, reavaliada a cada cinco anos. Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei 

Complementar nº 141, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 

pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 

-O direito à saúde é um direito fundamental social de todos assim reconhecido na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, somente após 40 anos, também 

reconhecido na Constituição Federal de 1988. A saúde é, portanto, reconhecidamente um 

valor universal na visão de todos os que compartilham da defesa do direito à vida, da sadia 

qualidade de vida e da vida com dignidade. 

-À medida do avanço das pesquisas científicas, das novas descobertas na área da medicina, 

da expansão de consciência sobre a importância da pessoa humana - muito evidenciada 

após as grandes guerras - a saúde, em seu aspecto preventivo passou a ser um fator 

relevante para manutenção e preservação de um organismo sadio. 

-O conceito de saúde sofreu significativo alargamento com a definição dada pela OMS, 

pois a saúde passou a ser contemplada também sob o aspecto da “promoção”, além dos 

aspectos “curativo” e “preventivo” até então considerados. 

-O direito à saúde é um direito social, que integra a Segunda Geração dos Direitos 

Fundamentais, gradativamente concretizado por meio de prestações positivas do Estado 

que exatamente por isso reclamam uma atuação continuamente intervencionista do Estado. 
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-Num contexto de prevalência de princípios e de valores sociais, a Constituição Federal 

definiu como objetivos fundamentais: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º).  

-A eleição explícita de objetivos fundamentais e a dimensão dos compromissos assumidos 

demonstram que a Constituição Federal absorveu e incorporou a universalização dos 

direitos da cidadania, enquanto princípio, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade, condição econômica social e quaisquer outras formas de discriminação. A 

Constituição assumiu, portanto, e de modo inequívoco, o compromisso com a igualdade 

material que deve ser alcançada por meio da justiça social e da promoção do bem comum. 

-Os direitos fundamentais sociais, entre os quais se insere o direito à saúde, admitem 

classificação constitucionalmente mais adequada se considerados a partir da função 

principal que exerçam podendo tanto se apresentar sob a roupagem de direitos de defesa 

como na condição de direitos a prestações. 

-A Constituição atribui ao Estado o papel de ator principal das políticas públicas 

direcionadas à promoção e implementação dos direitos sociais. Todavia, essa atribuição 

constitucional não exime a participação da sociedade nem, tampouco, das empresas, que, 

na condição de atores coadjuvantes, devem compartilhar com o Estado a responsabilidade 

pela efetivação das políticas públicas direcionadas à concretização dos direitos sociais, 

inclusive aquelas promovidas e implementadas pelo Estado para garantir o direito à saúde. 

-As Doenças Raras afetam milhões de pessoas no mundo e, muito embora, algumas sejam 

individualmente raras, outras acometem um percentual significativo da população, o que 

atualmente tem sido considerado um problema de saúde pública. É considerada rara a 

doença que possui baixa prevalência em uma determinada população. 

-A Organização Mundial de Saúde define doença rara a que afeta até 65 pessoas em cada 

100.000 indivíduos, o que representa 1,3 pessoas para cada 2000 indivíduos.  

-As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e não 

só variam de doença para doença como de pessoa para pessoa. Referidas doenças são 

geralmente crônicas, progressivas, degenerativas e até mesmo incapacitantes.  

-Estudo da Interfarma - desenvolvido pela IMS Health e Prospectiva Consultoria, aponta a 

estimativa de que existam cerca de 7000 doenças raras no mundo e que, embora 

individualmente afetem um restrito número de pessoas, “em conjunto afetam uma parcela 

considerável da população mundial - entre 6% e 8%, ou 420 milhões a 560 milhões de 

pessoas e desse total, aproximadamente 13 milhões estão no Brasil.”  
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-Cerca de 80% das doenças raras tem origem genética. O restante decorre de infecções bacterianas 

e virais, alergias, ou causas degenerativas. A maioria das doenças raras (75%) se manifesta no 

início da vida e afeta, sobretudo, crianças de 0 a 5 anos. Elas contribuem ainda significativamente 

para a morbimortalidade nos primeiros 18 anos de vida. No complexo universo das doenças raras, 

existem pelo menos três diferentes situações que devem ser contempladas em qualquer política de 

saúde: 95% não possuem tratamento e demandam serviços especializados de reabilitação que 

promovam a melhoria da qualidade de vida dos pacientes; Em torno de 2% das doenças raras 

podem se beneficiar de medicamentos órfãos capazes de interferir na evolução da doença. Os 

outros 3% contam com tratamentos já estabelecidos para outras doenças, que ajudam a atenuar os 

sintomas. Nesses casos, o medicamento, apesar de ministrado no cuidado de um paciente com 

doenças raras, não é considerado um medicamento órfão. 

-O medicamento órfão é destinado ao diagnóstico, prevenção e tratamento de uma doença 

rara ou negligenciada, cuja produção não é economicamente viável devido ao mercado 

consumidor estritamente pequeno ou carente de recursos financeiros. Estas drogas são, em 

sua maioria, ineficientes em termos econômicos, de maneira que os sistemas de saúde 

pública, em geral, não se dispõem a fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento 

destes remédios. 

-A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico, do Ministério da Saúde, define 

como excepcional o medicamento utilizado no tratamento de doenças crônicas, considerado de 

caráter individual e que, a despeito de atingirem um número reduzido de pessoas, requerem 

tratamento longo ou até mesmo permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados. Por 

serem, em sua maioria, medicamentos excessivamente onerosos, são também chamados de 

medicamentos de alto custo. 

-A qualificação de “excepcional”, atribuída a um medicamento pela legislação brasileira, 

tem por finalidade identificar situações relacionadas às doenças que afetam um número 

reduzido de pessoas, sejam ou não portadores de doenças raras.  

-Para a legislação brasileira um medicamento órfão é considerado um medicamento 

excepcional, porque se caracteriza pela baixa prevalência na população. 

-Por se tratar de medicamentos consumidos com menor frequência - em face do reduzido 

número de doentes - os medicamentos excepcionais são produzidos em menor escala, o 

que eleva o custo e as despesas com o tratamento dos pacientes.  

-O campo das doenças raras apresenta deficit de conhecimentos médicos e científicos e até 

recentemente não existiam políticas públicas nem, tampouco, investigação científica. -

Embora para muitas doenças não haja ainda tratamento específico, os cuidados adequados 

podem melhorar a qualidade e a esperança de vida dos doentes afetados. 
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-Os doentes enfrentam dificuldades na busca de diagnóstico, informações e orientação 

adequada que deveriam ser prestadas por profissionais especializados.  

-As exigências determinadas pela legislação brasileira relativamente à avaliação de um 

medicamento, antes de o produto ser disponibilizado para consumo humano, são legítimas 

e necessárias.  

-Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas são os instrumentos mais adequados e 

eficientes para que um fármaco ou uma droga farmacêutica seja analisada e avaliada 

quanto aos requisitos de eficácia (alcançada por meio de ensaios clínicos randomizados 

placebo-controlados), posologia (compreende a quantidade (dose) necessária da droga, o 

intervalo de tempo entre as doses, o tempo de uso do medicamento), avaliação da 

apresentação de efeitos adversos (análise determinante e indispensável à fixação dos 

padrões de segurança da droga destinada ao consumo humano), interação medicamentosa 

(compatibilidade com outras drogas), avaliação do critério custo-efetividade 

(demonstração de benefícios reais para os pacientes), entre outros,  independente de se 

tratar de medicamento essencial ou excepcional destinado ao tratamento de doenças raras. 

-Política pública, segundo Maria Paula Dallari, é o programa de ação governamental que resulta de 

um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo 

administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 

expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo 

de tempo em que se espera o atingimento dos resultados. 

-A escolha relativa aos processos de eleição e realização dos direitos fundamentais sociais, 

em sede de política pública, denomina-se “custo de oportunidade” uma vez que o 

direcionamento de recursos financeiros escassos para a efetivação de alguns direitos 

sociais, inclusive do direito à saúde, implica exclusão de outros direitos no universo de 

possibilidades das demandas. 

-A Constituição Federal trata do orçamento público nos artigos 165 a 169, criando novos 

instrumentos para organização, fiscalização e controle dos Orçamentos Públicos, como a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento Anual 

(LOA). 

-A finitude dos recursos orçamentários tem acarretado, nos últimos anos, um crescimento 

acelerado das demandas judiciais por assistência farmacêutica - representada, sobretudo, 
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pelo fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo e isto tem afetado, de modo 

significativo, os orçamentos públicos e, por consequência, a própria efetivação do direito à 

saúde objetivada pelo Estado. 

-A argumentação de escassez de recursos financeiros, reiteradamente invocada pela 

Administração Pública tem motivado as decisões judiciais de intervenção no orçamento 

público as quais estabelecem que a concretização do direito pretendido pelo demandante 

seja realizada ou por meio da determinação de abertura de crédito suplementar ou pela 

determinação de inclusão de recursos em orçamentos futuros. 

-A Constituição Federal determina no artigo 195, §2º, que a proposta de orçamento da 

seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, 

previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas 

na lei de diretrizes orçamentárias e assegurada a cada área a gestão de seus recursos.  

-O art. 198, nos §1º, §2º e §3º dispõe sobre os recursos e os rateios que serão destinados ao 

financiamento do Sistema Único de Saúde. 

-O financiamento do sistema privado abrange os seguros voluntários contratados pelas 

pessoas com as empresas que têm por objeto a prestação dos serviços de assistência à 

saúde e também os pagamentos realizados diretamente pelo tomador dos serviços de saúde. 

O financiamento é privado e pode ser realizado tanto individualmente (plano individual) 

quanto por meio das empresas empregadoras (plano coletivo). O Sistema é, 

essencialmente, contraprestacional, ou seja, a prestação dos serviços de saúde está 

vinculada ao pagamento das mensalidades pelos contratantes. Sem o pagamento das 

mensalidades do plano de saúde, o contratante não pode ter acesso à assistência à saúde. 

-Fixado no orçamento o montante de recursos destinado às despesas de saúde, o Poder 

Executivo deve executar, mediante políticas públicas, as ações e serviços e saúde visando o 

atendimento do maior número de pessoas possível. Todavia, a falta de eficiência mínima 

das políticas públicas tem motivado grande demanda de ações judiciais por meio das quais, 

as pessoas com algum problema de saúde, buscam, no Poder Judiciário, proteção e 

efetividade desse direito fundamental. Esse fenômeno denominado de “judicialização da 

saúde” 

-O controle das políticas públicas, efetivado pelo Poder Judiciário por meio da avalanche 

de decisões proferidas em desfavor da Administração Pública, denota aparente violação do 

Princípio da Separação de Poderes da República: de um lado, o Poder Executivo tem 

competência para elaborar o orçamento público e dispor sobre a arrecadação de recursos e 

a destinação das despesas necessárias à realização das atividades que devem ser 
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desenvolvidas mediante políticas públicas e o Poder Legislativo a quem a Constituição 

atribui competência para aprovar ou não a lei orçamentária. E, de outro lado, o Poder 

Judiciário que, por atribuição Constitucional, é competente para decidir conflitos e zelar 

pelo cumprimento da Constituição. 

-A busca de um equilíbrio, que se pretenda sustentável, entre o direito à saúde e o 

orçamento público, não pode prescindir da identificação dos critérios eleitos pelo gestor 

público na tomada de decisão sobre para quem, como, onde, quando e quanto de recursos 

deve ser destinado à efetivação do direito fundamental à saúde. 

-A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado conforme dispõe o artigo 

1º III, da Constituição Federal de 1988. 

-No Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana é o princípio matriz 

que norteia e erradia todo o ordenamento jurídico e social. É o valor fonte que deve 

direcionar as ações do Estado e da sociedade no sentido da efetivação e promoção do bem 

estar da pessoa humana. 

-A inclusão da dignidade no rol dos princípios fundamentais da República Federativa do 

Brasil há de ser entendida como a afirmação da Constituição Federal de que toda a 

sociedade brasileira deve respeitar o cidadão em sua dignidade de pessoa humana, porque 

este é o valor a partir do qual se estabelece a igualdade de todo Homem enquanto ser 

humano. 

-José Carlos Vieira de Andrade ressalta a importância do princípio da dignidade humana 

ao afirmar que “o princípio da dignidade da pessoa humana está na base de todos os 

direitos constitucionais e consagrados, quer dos direitos e liberdades tradicionais, quer dos 

direitos de participação política, quer nos direitos dos trabalhadores, e dos direitos a 

prestações sociais. 

-Pelo fato da dignidade da pessoa humana figurar entre os princípios constitucionais, que 

estruturam e fundamentam o Estado, entende Maria Garcia que a dignidade da pessoa 

representará o crivo pelo qual serão interpretados não somente os direitos fundamentais, 

mas todo o ordenamento jurídico brasileiro.  

-Segundo Luiz Quadros de Magalhães dignidade é um conjunto de condições sociais 

econômicas, culturais e políticas que permite que cada pessoa possa exercer seus direitos 

com liberdade e esclarecimento consciente, em meio a um ambiente de respeito e 

efetividade dos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos de todos e cada uma 

das pessoas. 
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A dignidade não é, portanto, um direito que possa ser concedido ou negado ao indivíduo. A 

dignidade é um valor intrínseco, um atributo da pessoa humana que a torna merecedora de 

respeito apenas por sua condição de ser humano.  

-A mensagem de Cristo também possibilitou a valorização do outro e não apenas do 

homem individualmente despertando os sentimentos de solidariedade e de piedade para 

com a situação miserável do próximo que estarão na base das considerações acerca dos 

direitos sociais e do direito a condições mínimas de existência. 

-A fraternidade pressupõe o reconhecimento do outro como um ser igual, um ser 

semelhante, merecedor de consideração e respeito. A dignidade da pessoa humana 

pressupõe o reconhecimento de todo ser humano como pessoa. E, é a outra pessoa, um 

semelhante em dignidade, que é (e deve ser) merecedor do respeito e de solidariedade. 

-O Artigo I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que Todas as pessoas 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

-Para o Estado, não há recursos financeiros suficientes para atender as necessidades de 

todas as pessoas, razão pela qual as políticas públicas de saúde são elaboradas e executadas 

com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível. 

-Para a indústria farmacêutica não há interesse em realizar pesquisas para novas doenças 

porque, em razão da base de pacientes com doenças raras ser bastante reduzida o custo por 

unidade acaba se elevando de forma considerável, inviabilizando a comercialização do 

medicamento. 

-Para os pacientes portadores de doenças raras os recursos financeiros são insuficientes 

para comprar dos medicamentos necessários em face do alto custo; 

-A Constituição que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna e 

deve ser realizada em conformidade com os ditames da justiça social (art. 170). 

-Ao inserir a propriedade privada e sua função social como princípios informadores da 

ordem econômica, a Constituição vincula, de forma indissociável, a propriedade privada à 

sua função social. 

-Dizer que a propriedade privada deve atender a sua função social significa admitir que o 

direito à propriedade ultrapassa a vontade e os interesses particulares de seu proprietário, 

porquanto deve ser exercido também em favor do interesse social e em conformidade com 

os ditames da justiça social. 

-Segundo Isabel Vaz, sustenta que a propriedade tem duas faces, sendo uma estática - que 

compreende a propriedade imobiliária, os créditos e as relações jurídicas deles decorrentes 
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que são disciplinadas pelo Código Civil; e outra, dinâmica - que diz respeito à atividade 

econômica, industrial e comercial destinada a produzir e promover a circulação, a 

distribuição e o consumo de bens, subordinadas a outros diplomas legais (empresa). 

-A empresa representa, desde sempre, a instituição social mais significativa e, exatamente 

porque deve ser dirigida à realização de sua função social, não mais se presta tão somente à 

satisfação da vontade e dos interesses particulares do empresário.--A atribuição de função 

social aos bens de produção como determina o referido art. 170, III, afeta diretamente o 

conceito de direito de propriedade, tal como anteriormente concebido, uma vez que ao 

incidir no próprio conteúdo do direito de propriedade, o princípio da função social se 

impõe como diretriz do exercício da atividade econômica que deve ser concretizado em 

conformidade com os ditames da justiça social. 

-Ensina Manoel Ilson Cordeiro Rocha que as funções do Estado são a Executiva, a 

Legislativa e a Judiciária. 

-Segundo José Afonso da Silva nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua 

independência são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um 

sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da 

coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do 

outro e especialmente dos governados. 

-Não há dúvida de que a Constituição Federal de 1988 ampliou significativamente o elenco 

das atividades do Estado, até como forma de possibilitar a realização dos objetivos 

fundamentais instituídos sob a égide do Estado Democrático de Direito. Todavia, essa nova 

realidade constitucional, além de exigir novas formas de relacionamento entre os órgãos do 

Legislativo, Executivo e Judiciário, no exercício das funções estatais, impôs às empresas, 

no exercício das funções não estatais, o dever de colaborar para a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

-Por óbvio que a concretização dos direitos e garantias assegurados na Carta de 1988 – 

que, entre outros, elegeu o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à cidadania 

como fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º); manteve os direitos 

fundamentais individuais (art. 5º); reconheceu direitos sociais, alçando-os à categoria de 

direitos fundamentais (art. 6º); fixou objetivos fundamentais, entre os quais, o de alcançar a 

igualdade material (art. 3º) – somente poderá se tornar realidade mediante a intensificação 

de empenhos, de esforços adicionais do Estado (no exercício das funções estatais) e da 

sociedade (no exercício das funções não estatais), aqui identificada pela empresa que 
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deve desenvolver sua atividade econômica com o objetivo de atender à função social da 

propriedade (art. 170, III).  

-E todo esse esforço deve ser realizado para que a sociedade humana atinja a sua finalidade 

que é alcançar o Bem Comum, para que, ao final, restem assegurados o respeito e o 

reconhecimento do direito à cidadania por respeito à dignidade da pessoa humana. 

-A função social da propriedade, portanto, impõe ao proprietário o dever de exercer o 

direito à propriedade de forma a atender os interesses sociais. Isso quer dizer que o direito 

à propriedade só se concebe na presença de sua função social, restando, portanto, afastada 

toda e qualquer ideia de propriedade privada desvinculada de sua função social. 

-O desenvolvimento da atividade empresarial deve ser direcionado à realização do 

interesse social e não, apenas, do interesse individual. Antes, portanto, de configurar um 

novo tipo de limitação, a função social é um valor que o desenvolvimento da atividade 

econômica no interesse social representa. 

-Ensina José Afonso da Silva que a propriedade não mais poderá ser considerada puro 

direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os 

princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

-A empresa está inserida na ordem econômica, na qualidade de agente organizador da 

atividade produtiva, gestora de propriedades privadas, assim consideradas aquelas que se 

encontram na fase dinâmica relativa aos bens de produção. Daí decorre a consequência de 

que, a função social da empresa, assim como a da propriedade, está erigida a um principio 

constitucional. 

-No contexto da ordem econômica, forçoso observar que o exercício de qualquer atividade 

empresarial supera, em muito, a ideia de que a organização empresarial deva ser apenas 

produtora de lucros ou deva somente garantir postos de trabalho ou, ainda, que o exercício 

da atividade não se desenvolva em prejuízo de outrem ou do meio ambiente. A 

Constituição foi além e exige que o exercício do direito à propriedade privada empresarial 

seja realizado em conformidade com os ditames da justiça social. 

-O Supremo tribunal federal já decidiu que a Constituição Federal, ao fixar as diretrizes que 

regem a atividade econômica e que tutelam o direito de propriedade, proclama, como valores 

fundamentais a serem respeitados, a supremacia do interesse público, os ditames da justiça social, a 

redução das desigualdades regionais, dando especial ênfase, dentro dessa perspectiva, ao principio 

da solidariedade. 
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-Ao dispor que a ordem econômica deve ser realizada conforme os ditames da justiça 

social, a Constituição determina que o Estado e a sociedade devam concorrer para a 

concretização desse objetivo, sendo certo que os particulares “devem exercer suas 

atividades, e usar suas propriedades em benefício de seus pares, na aplicação integral dos 

valores fundamentais de modo horizontal. 

-A indústria farmacêutica desenvolve atividade econômica de produção de 

medicamentos337 destinados à prevenção, tratamento e cura de doenças que constituam 

uma melhoria para a saúde e qualidade de vida da população. Seu objetivo é o de propiciar 

saúde e bem estar para o maior número de pessoas. 

-Ensina Patricia de Carvalho que o direito ao acesso a medicamentos, diferentemente das outras 

espécies do direito à saúde, envolve interesse público e privado. Interesse público porque se trata 

de prestação de serviços eminentemente público, correspondente a direito humano, normalmente 

incorporado como direito fundamental, então com proteção constitucional especial. Interesse 

privado porque compreende pesquisa, desenvolvimento e investimento da iniciativa privada para a 

fabricação de medicamentos. 

-A indústria farmacêutica exerce assim um papel fundamental na promoção da saúde e o 

acesso aos medicamentos constitui um dos fatores essenciais para eficácia das políticas de 

saúde pública. O desenvolvimento de novos fármacos para doenças ainda sem tratamento 

ou a melhoria da eficácia dos medicamentos já existentes é a garantia de êxito do processo 

de inovação, requisito essencial para permanência da indústria farmacêutica no mercado. 

-Sob a perspectiva da saúde pública, inovação se relaciona com aporte farmacêutico 

(maiores ganhos em relação aos tratamentos existentes) e/ou econômicos (menores custo 

com tratamento) enfatizando o conceito de inovação socialmente necessária ou inovação 

baseada nas necessidades sanitárias em contraposição à inovação percebida 

exclusivamente pela sua capacidade de gerar benefícios para os titulares. 

-O investimento em P&D compreende as atividades e o conjunto de conhecimentos 

necessários à geração de novos fármacos. Em sua maioria, os processos de produção 

resultam da síntese química de novas substâncias ou da extração de princípios ativos de 

fontes naturais, que passam por uma série de testes de eficácia, toxicidade, potencial 

teratogênico, testes farmacológicos, estudos farmacotécnicos e ensaios clínicos, tornando 

essa primeira etapa a mais complexa do ponto de vista tecnológico. 

                                                            
337Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico. É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, geralmente em 
associação com adjuvantes farmacotécnicos." Resolução ANVISA RDC n. 84/02. A Farmacopeia 
brasileira de 2010 adota a mesma definição. 
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-Num cenário de eventual colisão de direitos, o direito de acesso aos medicamentos 

prevalece sobre o direito às patentes farmacêuticas seja porque o direito fundamental à 

saúde se sobrepõe ao direito de propriedade – que, conforme referido, não é absoluto, seja 

porque a indústria farmacêutica deve desenvolver a atividade econômica visando atender o 

princípio da função social da propriedade conforme dispõe o já referido art. 170, III da 

Constituição Federal. 

-A “judicialização” da saúde, expressão usualmente adotada para designar o notório 

fenômeno caracterizado pela propositura de milhares de ações judiciais, em todo o País, 

por meio das quais os autores (pacientes), de modo individual ou coletivo, buscam 

assegurar o direito de acesso a medicamentos de alto custo empregados no tratamento de 

doenças raras e crônicas, além de outras doenças igualmente graves. 

-O enfoque das demandas judiciais está centrado, na sua quase totalidade, no pedido de 

fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo destinados ao tratamento de doenças 

raras e crônicas. Como fundamentos para obtenção da ordem judicial, os pacientes 

invocam o direito à vida, do qual o direto à saúde é corolário, a dignidade da pessoa 

humana, o direito ao mínimo existencial.  

-Nas ações judiciais relacionadas ao direito à saúde e que envolvem pedido de 

fornecimento de medicamentos de alto custo, o Poder Judiciário afasta os argumentos de 

violação ao princípio da separação de poderes e da escassez de recursos, além de entender 

que a responsabilidade dos entes públicos da federação quanto ao dever de fornecer 

medicamentos é solidária. 

-Não obstante tenha o Poder Judiciário assentado o entendimento de que o fornecimento 

gratuito de medicamentos de alto custo destinado ao tratamento de doenças raras e crônicas 

representa uma forma de se conferir efetividade ao direito fundamental à saúde, é inegável 

que referidas decisões impactam as finanças públicas e, por consequência, afetam outros 

direitos que, por expressa determinação constitucional, o Estado tem o dever de assegurar. 

-A determinação judicial aos entes públicos da federação para fornecimento de 

medicamentos de alto custo - não disponibilizado pelo SUS - além de impactar os recursos 

orçamentários em detrimento da sociedade como um todo, acentua a desigualdade 

privilegiando o direito á vida de uns em detrimento do direito à vida de outros.  

-A hipossuficiência do paciente é um dos critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal 

para determinar o fornecimento gratuito de medicamentos. 

-O dever do Estado de garantir que o direito à saúde seja efetivado por meio de políticas 

sociais e econômicas deve ser interpretado em conformidade com os objetivos 
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fundamentais do Estado, explicitados no art. 3º construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

-As políticas públicas devem ser elaboradas visando alcançar o maior número de pessoas 

que podem e devem ser beneficiadas pelo programa desenvolvido pelo Estado, isto é, 

devem ser dimensionadas para alcançar o mais elevado grau de efetividade em face do 

objetivo proposto. 

-O direito de acesso igualitário às ações e serviços de saúde deve ser entendido como 

determinação Constitucional vinculada à consecução dos objetivos instituídos no art. 3º 

inciso III, vale dizer: o comando constitucional está direcionado à efetivação da igualdade 

material como forma de reduzir as desigualdades da população, tratando desigualmente os 

desiguais na medida de suas desigualdades.  

-Por óbvio que o impacto das despesas com a compra de medicamentos para uma pessoa 

de baixa renda jamais poderá ser comparado com o mesmo gasto realizado por pessoa de 

padrão financeiro superior. O peso do mesmo produto ou da mesma mercadoria é 

absolutamente desigual para ambos.  

-A redução das desigualdades é o único caminho para a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária.  

-A solidariedade implica olhar o outro como o seu semelhante, implica reconhecer que em 

situação de não equivalência aquele que tem menos deve ser favorecido até que não haja 

mais desigualdade.  

-Ao fornecer gratuitamente medicamentos de alto custo e doenças raras em favor do 

Sistema Único de Saúde - SUS - para tratamento de pessoas carentes, a indústria 

farmacêutica atende o princípio da função social da propriedade.  
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ATO DESPACHO Nº 01, DE 09 DE MAIO DE 2013. 

 

 

O Secretário de Atenção à Saúde, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 59 do Decreto no 

4.176, de 28 de março de 2002, prorroga por 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 

deste Despacho, o prazo para envio de contribuições aos textos "Normas para Habilitação de 

Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em Doenças Raras no Sistema Único 

de Saúde" e "Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS", conforme Consulta Pública nº. 7/SAS/MS, de 10 de abril de 

2013. 

Os textos em apreço encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos 

http://www.saude.gov.br/consultapublica e www.saude.gov.br/sas. 

As contribuições deverão estar fundamentadas com material científico bibliográfico e ser 

enviadas para o seguinte endereço eletrônico: doencas.raras@saude.gov.br, especificando-se 

o número e o nome da Consulta no título da mensagem. 

O Departamento de Atenção Especializada (DAE/SAS/MS) coordenará a avaliação das 

proposições apresentadas e a elaboração da versão final consolidada das "Normas para 

Habilitação de Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em Doenças Raras 

no Sistema Único de Saúde" e das "Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS", para fins de posterior aprovação e 

publicação de Portaria específica, com vigência em todo o território nacional. 

 

 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 

SECRETARIO DE ATENÇÃO A SAUDE 

http://www.saude.gov.br/consultapublica
www.saude.gov.br/sas
doencas.raras@saude.gov.br


 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

CONSULTA PÚBLICA N° 07, de 10 de abril de 2013. 

 

           O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE torna público, nos 

termos do art. 34, inciso II, c/c art. 59 do Decreto no 4.176, de 28 de março de 2002, na forma 

dos anexos, os textos: “Normas para Habilitação de Serviços de Atenção Especializada e Centros 

de Referência em Doenças Raras no Sistema Único de Saúde” e “Diretrizes para Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. Os textos 

em apreço encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos 

http://www.saude.gov.br/consultapublica e  www.saude.gov.br/sas.  

     A relevância da matéria recomenda a sua ampla divulgação, a fim de que todos 

possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.  

            Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta 

Consulta Pública, para que sejam enviadas contribuições aos textos supracitados:”Normas para 

Habilitação de Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em Doenças Raras no 

Sistema Único de Saúde” e “Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. 

           As contribuições deverão estar fundamentadas com material científico 

bibliográfico e ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico: doencas.raras@saude.gov.br, 

especificando-se o número e o nome da Consulta no título da mensagem. 

           O Departamento de Atenção Especializada (DAE/SAS/MS) coordenará a 

avaliação das proposições apresentadas e a elaboração da versão final consolidada das “Normas 

para Habilitação de Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em Doenças 

Raras no Sistema Único de Saúde” e das “Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com 

Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, para fins de posterior aprovação e 

publicação de portaria específica, com vigência em todo o território nacional.  

 

 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 

 

http://www.saude.gov.br/consultapublica
http://www.saude.gov.br/sas
mailto:doencas.raras@saude.gov.br


 

 

DIRETRIZES PARA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DOENÇAS RARAS 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. 

 

 A atenção em Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde tem como princípio 

garantir a integralidade do cuidado, desde a Atenção Básica à Atenção Especializada.   

 

1. Definição e Conceitos: 

O conceito de Doença Rara (DR) utilizado pelas diretrizes para atenção integral às 

pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde – SUS será o recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde, que define uma DR como a que afeta até 65 pessoas em cada 

100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. As Doenças Raras são 

caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença para 

doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Manifestações 

relativamente frequentes podem simular doenças comuns, dificultando o seu diagnóstico, 

causando elevado sofrimento clínico e psicossocial aos afetados, bem como para suas famílias. 

As Doenças Raras são geralmente crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes, 

afetando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias.  

O Ministério da Saúde pretende estruturar uma Política Nacional de Atenção às Pessoas 

com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde que compatibiliza o cuidado integral (promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação) em todos os níveis de atenção, com equipe 

multiprofissional e atuação interdisciplinar, possibilitando equacionar os principais problemas de 

saúde relacionados a Doenças Raras no âmbito do SUS.  

O número exato de Doenças Raras não é conhecido. Estima-se entre 6.000 e 8.000 DR. 

Oitenta por cento (80%) delas decorrem de fatores genéticos, as demais advém de causas 

ambientais, infecciosas, imunológicas, dentre outras. Muito embora algumas sejam 

individualmente raras, outras acometem um percentual significativo da população, o que resulta 

em um problema de saúde relevante. 

O diagnóstico das Doenças Raras é difícil e demorado, o que leva os pacientes a ficarem 

meses ou até mesmo anos visitando inúmeros serviços de saúde, sendo submetidos a tratamentos 

inadequados, até que obtenham o diagnóstico definido.  

Organizar a atenção em Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde reduzirá o 

sofrimento dos afetados e o ônus emocional sobre os pacientes e seus familiares, permitindo ao 



 

 

gestor de saúde a racionalização de recursos. 

Não seria possível organizar uma política adequada abordando as Doenças Raras de 

forma individual, devido ao grande número de doenças. Essa Política foi organizada na forma de 

eixos estruturantes, que permitem classificar as Doenças Raras de acordo com suas 

características comuns, com a finalidade de maximizar os benefícios aos usuários. 

As Doenças Raras foram classificadas em sua natureza de origem como: Genética e Não 

genética. Desta forma, foram elencados quatro eixos de DR, sendo os três primeiros de origem 

genética: I-Anomalias Congênitas, II-Deficiência Intelectual/Cognitiva, III-Doenças Metabólicas 

e IV-Doenças Raras de Natureza não Genética. Para as Doenças Raras de Natureza não Genética 

(IV) foram propostos os seguintes grupos de causas: a) Infecciosas, b) Inflamatórias e c) 

Autoimunes. 

 

2. Diretrizes para a Atenção Integral aos indivíduos com ou sob risco de Doenças Raras. 

2.1 - Organização da Atenção: 

 A organização da atenção deve seguir a lógica de cuidados, produzindo saúde de forma 

sistêmica, por meio de processos dinâmicos voltados ao fluxo de assistência ao usuário, centrada 

em seu campo de necessidades, vistas de forma ampla. No que se refere à atenção especializada 

em Doença Rara, serão propostos Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em 

Doenças Raras como componentes estruturantes complementares da Rede de Atenção à Saúde.  

A atenção aos familiares e pacientes com DR deverá garantir: 

a) Estruturação da atenção de forma integrada e coordenada em todos os níveis, desde a 

prevenção, o acolhimento, diagnóstico, tratamento (baseado em protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas), suporte e apoio até a resolução, seguimento e reabilitação. 

b) Acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos; 

c) Acesso à informação, ao cuidado, suporte e apoio; 

d) Aconselhamento Genético, quando indicado. 

 

Obs: O Aconselhamento Genético é um dos procedimentos a ser incorporado no SUS, 

mediante parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), com a 

finalidade de atender a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras no SUS. 



 

 

 Os Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em DR serão 

componentes da Rede de Atenção à Saúde, na Política de Atenção às Pessoas com Doenças 

Raras, e deverão oferecer assistência especializada e integral. Serão responsáveis também por 

ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas aos indivíduos com ou sob risco de Anomalias 

Congênitas, Deficiência Intelectual, Erros Inatos do Metabolismo e Doenças Raras não 

Genéticas, nos eixos estruturantes da política. 

 

3. Doenças Raras na Rede de Atenção à Saúde 

3.1 - Atenção Básica   

 A Atenção Básica, através das Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Saúde da Família, 

Equipes de Atenção Básica tradicionais e/ou parametrizadas e o pelo Núcleo de Saúde da 

Família (NASF), é uma das portas de entrada do indivíduo/família com necessidade de cuidado 

em Doenças Raras e, em especial, para orientação de prevenção de anomalias congênitas, 

deficiência intelectual, erros inatos do metabolismo, DR não genéticas e também para o 

reconhecimento do indivíduo/família com necessidade de atendimento em Doenças Raras. 

 A educação permanente para os profissionais que atuam na Atenção Básica tem papel 

fundamental na qualificação do atendimento na porta de entrada da linha de cuidado às pessoas 

com Doenças Raras, garantindo processo formativo aos profissionais na assistência, aos 

pacientes/famílias com Doenças Raras, e promovendo o encaminhamento regulado do paciente 

com DR aos serviços especializados, quanto a informações precisas sobre o apoio às pessoas e 

famílias com patologias raras. Informações que caracterizam suas condições de riscos ou 

recorrências, formas de lidar com as diferentes situações geradas, reabilitação e adaptação, apoio 

familiar e reinserção social, podendo proporcionar, assim, um cuidado integral.  

  As orientações relacionadas às Doenças Raras devem ser realizadas preferencialmente 

por equipe multidisciplinar, permitindo que as orientações sejam discutidas conjuntamente, 

favorecendo a compreensão e o seguimento da atenção. 

 3.1.1 - A Atenção Básica deverá ainda:  

 a) Encaminhar para Serviço ou Centro de Referência em Doenças Raras os casos 

sugestivos de indivíduos e famílias com ou sob risco de anomalias congênitas, deficiência 

intelectual, erros inatos do metabolismo e doenças raras não genéticas, conforme definido neste 

documento, bem como nos casos a seguir para aconselhamento genético: 

1) Doenças genéticas previamente diagnosticadas sem aconselhamento genético; 



 

 

2) Indivíduos, casais e gestantes com questionamento sobre riscos individuais ou para 

prole futura em função de consanguinidade, abortamento de repetição, ou doença 

genética (confirmada ou sob suspeita) na família; 

3) Gestantes/casais com suspeita de doença genética ou defeito congênito na gestação em 

curso que ainda não tenha sido encaminhada para aconselhamento genético, bem como, 

gestações de risco de DR não genéticas. 

 b) Seguimento de aconselhamento genético após contrarreferência, abordando-se de 

forma não diretiva estas questões, em conjunto com a atenção especializada; 

 c) Consulta médica: a consulta médica para avaliação e eventual encaminhamento a 

Serviço ou Centro de Referência em DR ou ao aconselhamento genético deve ser fundamentada 

em anamnese e exame físico, com coleta dos dados referentes à situação apresentada: 

1) Doença Rara diagnosticada: anamnese completa, com especial atenção à história 

familiar, exame físico meticuloso, incluindo os aspectos morfológicos; 

2) Futura descendência: anamnese completa, com especial atenção à história familiar e 

presença de consanguinidade. Coletar o máximo de informações sobre os casos que motivaram a 

consulta, se possível examinando-os ou coletando dados prévios mais objetivos sobre a afecção 

(exames subsidiários, consultas, relatórios médicos, laudos de exames complementares, 

especialmente biopsias e necropsias). Caracterizar adequadamente consanguinidade. Exame 

físico cuidadoso considerando a suspeita diagnóstica; 

3) Gestações de risco: anamnese completa, história familiar, laudos de ultrassons e outros 

exames complementares. 

 d) Consulta médica para avaliação e eventual encaminhamento de pessoas em risco de 

apresentarem ou desenvolverem Doenças Raras não genéticas deve ser fundamentada em 

anamnese e exame físico com coleta de dados referentes à situação específica:  

1) Principais sinais e sintomas da doença avaliada; 

2) Situações ambientais que favoreçam o aparecimento da doença; 

3) Grau de parentesco/convivência com outros afetados; 

  e) Acompanhamento multiprofissional e projeto terapêutico singular: o indivíduo/família 

deve ser acompanhado no seu território pela equipe de atenção básica, durante e após o processo 

de definição diagnóstica. O apoio multiprofissional, a partir da necessidade de cada paciente, é 



 

 

essencial para a qualidade do cuidado prestado. Alguns instrumentos como a realização do 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) são norteadores para as equipes de referência (Serviços e 

Centros de Referência de Doenças Raras, Atenção Básica, NASF e outros) atuarem com uma 

abordagem integral, compartilhando o cuidado entre si.  

 3.1.2 - Atenção Domiciliar 

 O Processo de Atenção Domiciliar é complexo, não especifico de patologia e/ ou grupo 

etário, tendo como fator determinante o grau de incapacidade apresentado pelas pessoas com 

Doenças Raras.  

Com a publicação da regulamentação especifica para a Atenção Domiciliar, Portaria 

GM/MS nº 2.527, de 27 de outubro de 2011, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS, propõe-se a reorganização do processo de trabalho das equipes 

que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, com vistas à 

humanização da atenção; a redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do 

período de permanência de usuários internados; a desinstitucionalização; o apoio à rede de 

serviços (principalmente à Atenção Básica) e a ampliação da autonomia dos usuários. 

Conceitualmente, a atenção domiciliar consiste em uma modalidade de atenção à saúde 

substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de 

promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças, bem como reabilitação prestadas em 

domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integração à rede de atenção à saúde. 

Configura-se, desta maneira, como mecanismo de articulação entre os pontos de atenção à saúde, 

potencializando a assistência ao paciente com Doenças Raras por meio do cuidado 

compartilhado, de forma horizontal, promovendo a co-responsabilização dos casos pelas equipes 

de saúde, envolvendo em um certo território as equipes de atenção básica, equipes hospitalares, 

Unidades de Pronto Atendimento e as equipes ambulatoriais especializadas. 

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) deverá garantir, por meio do cuidado pelas 

equipes de Atenção Domiciliar, o atendimento multiprofissional, estabelecendo proposta de 

intervenção alinhada às necessidades do paciente, promovendo o acesso ao atendimento, ao 

diagnóstico e ao tratamento por especialistas em Doenças Raras, quando necessário. Deverá 

garantir também o acesso à referência para os procedimentos diagnósticos, cirúrgicos e 

terapêuticos das diversas especialidades. 

Abordar as necessidades específicas de cada paciente trata-se de um grande desafio, pois 

as Doenças Raras são frequentemente crônicas, progressivas, degenerativas e/ou incapacitantes. 

Desta forma, considerando as singularidades de seus afetados, o atendimento no domicílio pode 



 

 

ser considerado como alternativa ao projeto terapêutico proposto ao paciente, garantindo a 

acessibilidade ao serviço de saúde, ou seja, a prestação de um conjunto de serviços que atendam 

às necessidades daquele paciente. Além, garantia da continuidade da atenção, propondo cuidado 

à pessoa com DR, a interação com a família, considerando-a como sujeito de atenção, no seu 

contexto físico, econômico, social e cultural, respeitando as singularidades culturais e as 

preferências das pessoas e famílias.  

Neste sentido, o trabalho de articulação entre paciente, família, cuidador, comunidade e 

serviços de saúde deve visar à promoção da vida independente e a inclusão na comunidade, não 

bastando, portanto, uma simples assistência ou cuidado, exigindo desta maneira outras formas de 

articulação com serviços (ações intersetoriais) e com outras redes de apoio (como as construídas 

na comunidade), a fim de qualificar a assistência. 

 

 3.2 - Atenção Especializada ambulatorial e hospitalar. 

 Entende-se por atenção especializada ambulatorial e hospitalar no cuidado às pessoas 

com doenças raras como sendo um conjunto de diversos pontos de atenção já existentes na Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), com diferentes densidades tecnológicas para a realização de ações e 

serviços de urgência, serviços de reabilitação, ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando 

e complementando os serviços da atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno. 

 Serão propostos, além da atenção especializada supracitada, Serviços de Atenção 

Especializada e Centros de Referência em Doenças Raras como componentes estruturantes 

complementares da RAS. Os Serviços e Centros de Referência em DR serão responsáveis por 

ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas aos indivíduos com ou sob risco de doenças raras, 

de acordo com os seguintes eixos assistenciais: I) Anomalias Congênitas, II) Deficiência 

Intelectual, III) Erros Inatos do Metabolismo e IV) Doenças Raras não Genéticas. Referente ao 

eixo das Doenças Raras não Genéticas, será adotada uma subdivisão em grupos de doenças raras 

de origem não genética, a saber: a) Doenças Raras infecciosas, b) Doenças Raras inflamatórias e 

c) Doenças Raras autoimunes. 

 3.2.1 - A Atenção Especializada deve garantir:  

 a) Acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos – mediante protocolos e diretrizes;  

 b) Acesso à informação;  

 c) Aconselhamento Genético, quando indicado; 



 

 

 d) Estruturação do cuidado de forma integrada e coordenada, desde o acolhimento, 

suporte, apoio, reabilitação e prevenção; 

 e) Apoio matricial à Atenção Básica. 

3.2.2 - Este nível de atenção deverá garantir também a referência para os procedimentos 

diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos de diversas especialidades que estejam neste nível de 

complexidade. Entretanto, é fundamental ressaltar que, em função da complexidade de alguns 

exames diagnósticos e do custo de alguns medicamentos, há previsão de encaminhamentos a 

Serviços ou Centros de Referência em DR (sejam pacientes em situações específicas, 

teleconsultoria/telessaúde ou amostras de exames para investigação) com estabelecimento de 

protocolos, inclusive para tratamento. 

 3.2.3 - Aconselhamento Genético (AG) 

 Considerando que cerca de 80% das DR são de origem genética, aconselhamento 

genético (AG) é fundamental na atenção às famílias e pessoas com DR. O AG é um processo de 

comunicação que lida com os problemas humanos associados à ocorrência ou o risco de 

ocorrência de uma doença genética em uma família. Este processo envolve a participação de 

pessoas treinadas apropriadamente, com o objetivo de ajudar o indivíduo ou a família a 

compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, o curso provável da doença e o manejo 

disponível. Ainda, o AG tem o papel de avaliar como a hereditariedade contribui para a doença e 

o risco de recorrência nos familiares, bem como compreender as opções para lidar com o risco de 

recorrência. O AG também auxilia a escolher o curso de ação que pareça apropriado à família, 

em função dos seus riscos e dos objetivos da família agir, de acordo com aquela decisão da 

família, e adaptar-se à doença da melhor maneira possível, tanto para um membro da família 

afetado, quanto ao risco de recorrência daquela doença (Committee on Genetic Counseling of the 

American Society of Human Genetics -1974). 

O AG tem como objetivo primordial a assistência e educação, permitindo o 

conhecimento aos indivíduos e/ou famílias sobre a integralidade da doença em curso ou em 

risco, desde a sua etiologia, evolução, prognóstico, bem como a tomada de decisões a respeito do 

direito reprodutivo. O aconselhamento genético é bem mais amplo do que a informação dos 

riscos reprodutivos. Trata-se de informar os fatos médicos envolvidos na doença e as opções 

reprodutivas. Secundariamente, o aconselhamento genético também pode exercer uma função 

preventiva, que depende de opções livres e conscientes dos casais que apresentam a 

possibilidade de gerar filhos com ou sob risco de anomalias congênitas e doenças geneticamente 



 

 

determinadas. Os indivíduos são conscientizados da situação, sem serem privados do seu direito 

de decisão reprodutiva.  Deve ser garantido a todos os indivíduos e famílias com ou sob risco de 

Doença Rara de origem genética. 

Considerando o Caráter não Diretivo e não Coercitivo do Aconselhamento Genético: é 

vedado ao profissional que fornece o aconselhamento genético, recomendar, sugerir, indicar e 

muito menos, exigir condutas às famílias e/ou indivíduos. As decisões tomadas por esses últimos 

devem ser absolutamente livres e pessoais, sendo isentas de qualquer influência ou 

procedimentos externos, por parte de profissionais ou de instituições. 

Muitas vezes a necessidade de AG será identificada em serviços de especialidades. As 

condições para encaminhamento dos casos para Aconselhamento Genético da Atenção 

Especializada seguem a mesma diretriz da Atenção Básica: 

a) Doenças genéticas previamente diagnosticadas sem Aconselhamento Genético; 

b) Indivíduos, casais e gestantes com questionamento sobre riscos individuais ou para 

prole futura em função de consanguinidade, abortamento de repetição, ou doença genética 

(confirmada ou sob suspeita) na família; 

c) Gestantes/casais com suspeita de doença genética ou defeito congênito na gestação em 

curso que ainda não tenha sido encaminhada para Aconselhamento genético. 

Quando a Doença Rara apresentar etiologia genética deverá ser garantido o 

aconselhamento genético, sendo ele será realizado por profissionais capacitados, sendo 

compulsória a presença de médico geneticista. Durante o AG, as informações sobre etiologia, 

evolução e prognóstico da doença, bem como decisões e orientações devem ser discutidas 

conjuntamente com transmissão do risco reprodutivo ao consulente e/ou familiares, de forma não 

diretiva e discussão das opções frente ao risco de ocorrência/recorrência, favorecendo a 

compreensão e o seguimento da atenção ao consulente e familiares.  

Deverá ser garantida a contrarreferência orientada para seguimento na Atenção Básica 

com possibilidade de retorno ao serviço de referência em Doenças Raras, caso seja identificada 

necessidade de orientação. Quando a DR não for de natureza genética deve ser garantido o 

acesso aos Serviços Especializados ou Centros de Referência em Doenças Raras, para o 

atendimento adequado às suas necessidades.  

 

 

 



 

 

3.2.3.1  Fluxograma para Aconselhamento Genético 

 

 3.3 - Centro Especializado em Reabilitação – CER 

Os Centros Especializados em Reabilitação da Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência são componentes estruturantes da Política Nacional de Atenção às Pessoas com 

Doenças Raras, responsáveis pela reabilitação dos pacientes com necessidades específicas, de 

acordo com a integralidade do cuidado.  

  A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, instituída no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, visa assegurar acompanhamento e cuidados qualificados em habilitação/reabilitação às 

pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, visual, múltiplas e ostomia. 



 

 

Deficiência Física: é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, neurológica e/ou sensorial, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 

Ostomia: A pessoa ostomizada é aquela que passou por intervenção cirúrgica que cria um 

ostoma (abertura, ostio) na parede abdominal para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; 

processo cirúrgico que visa à construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de 

fezes e urina para o exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio 

urinário). 

Pessoa com Mobilidade Reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa 

portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente 

ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 

percepção. 

 

Deficiência Intelectual/Cognitiva: é o funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades 

sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer 

e trabalho. Pode dificultar a aprendizagem, comunicação, desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita e sociabilidade.  

 

Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. A perda 

auditiva pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Quanto maior o grau da perda auditiva, 

maiores serão os prejuízos no desenvolvimento da linguagem oral e também das dificuldades de 

aprendizagem de crianças em idade escolar, uma vez que, o principal sinal de deficiência 

auditiva são alterações de linguagem.  

 

Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 

e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 

do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de 



 

 

quaisquer das condições anteriores não passíveis de melhora na visão com terapêutica clínica ou 

cirúrgica. No caso da deficiência visual, apesar do decreto 3.298/99 ser omisso em relação ao 

tema, é importante considerar a “pessoa com baixa visão, como aquela que apresenta, após 

tratamentos e/ou correção óptica, diminuição de sua função visual e tem valores de acuidade 

visual menor do que 0,3 à percepção de luz ou um campo visual menor do que 10 graus de seu 

ponto de fixação; porém usa ou é potencialmente capaz de usar a visão para o planejamento e/ou 

execução de uma tarefa”.  Justifica-se o uso dessa definição pelo fato de que a maior parte da 

população considerada cega (por alguma definição legal) tem, na verdade, baixa visão sendo a 

princípio, capaz de usar sua visão para realização de tarefas. (WHO,1992; WHO, 1999; 

ISLVRR, 2005).  

 

 Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

   O Centro Especializado em Reabilitação (CER) é um ponto de atenção ambulatorial 

especializada em reabilitação que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e 

manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde 

no território, e poderá ser organizado das seguintes formas: 

- CER composto por dois serviços de reabilitação habilitados - CER II; 

- CER composto por três serviços de reabilitação habilitados - CER III;  

- CER composto por quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados - CER IV. 

Constitui-se em serviço de referência regulado, aquele que funcione segundo base 

territorial e forneça atenção especializada às pessoas com deficiência temporária ou permanente; 

progressiva, regressiva, ou estável; intermitente e contínua; severa e em regime de tratamento 

intensivo. Pretende-se que o CER possa: 

a) Estabelecer-se como lugar de referência do cuidado e proteção para usuários, 

familiares e acompanhantes nos processos de reabilitação auditiva, física, 

intelectual, visual, ostomias e múltiplas deficiências; 

b) Produzir em conjunto com o usuário, seus familiares e acompanhantes de forma 

matricial na rede de atenção, um Projeto Terapêutico Singular, baseado em 

avaliações multidisciplinares das necessidades e capacidades das pessoas com 

deficiência, incluindo dispositivos e tecnologias assistivas e com foco na produção 

da autonomia e o máximo de independência em diferentes aspectos da vida; 



 

 

c) Garantir a indicação de dispositivos assistivos, devendo os mesmo serem  

criteriosamente escolhidos, bem adaptados e adequados ao ambiente físico e social, 

garantindo o uso seguro e eficiente; 

d) Melhorar a funcionalidade e promover a inclusão social das pessoas com 

deficiência em seu ambiente social, por meio de medidas de prevenção da perda 

funcional, de redução do ritmo da perda funcional, da melhora ou recuperação da 

função, da compensação da função perdida e da manutenção da função atual; 

e) Estabelecer fluxos e práticas de cuidado à saúde contínua, coordenada e articulada 

entre os diferentes pontos de atenção da rede de cuidados às pessoas com 

deficiência em cada território; 

f) Realizar ações de apoio matricial na Atenção Básica, no âmbito da Região de 

Saúde de seus usuários, compartilhando a responsabilidade com os demais pontos 

da Rede de Atenção à Saúde; 

g) Articular-se com a Rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da Região 

de Saúde a que pertença, para acompanhamento compartilhado de casos, quando 

necessário; 

h) Articular-se com a Rede de Ensino da Região de Saúde a que pertença para 

identificar crianças e adolescentes com deficiência e avaliar suas necessidades; dar 

apoio e orientação aos educadores, às famílias e à comunidade escolar, visando à 

adequação do ambiente escolar às especificidades das pessoas com deficiência. 

4. Diretrizes para o Cuidado às Pessoas com Doenças Raras: 

4.1 - Diretriz para o Cuidado em Doença Rara com Anomalia Congênita 

No Brasil 2% a 3% do total de nascidos vivos têm alguma anomalia congênita, estas são 

a segunda causa de mortalidade infantil e são responsáveis por mais de 1/3 das internações 

pediátricas. Estima-se minimamente 60.000 novos casos por ano. 

4.1.1 - Atenção Básica 

4.1.1.1 - É função da Atenção Básica: 

Detectar ou aventar a suspeita de anomalia congênita (isolada ou múltiplas) e fazer os 

encaminhamentos necessários. Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os 

encaminhamentos de acordo com a necessidade. 



 

 

4.1.1.2 - Procedimentos da Atenção Básica: 

  Na consulta, anamnese com especial atenção para antecedentes gestacionais e de parto, 

evolução do desenvolvimento neuropsicomotor, histórico familiar positivo, consanguinidade 

parental, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos; exame físico completo com especial 

atenção para antropometria e sinais dismórficos; acompanhamento de rotina na Atenção Básica. 

 Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, 

com relatório clínico resumido, paciente com anomalia congênita isolada ou com anomalias 

congênitas múltiplas. 

 Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor associado, encaminhar para terapias de apoio CER. Interfaces recomendadas: 

Terapias de apoio (fisioterapia/fonoaudiologia/terapia ocupacional e outros serviços de atenção 

ao desenvolvimento neuropsicomotor) e serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo 

normal de atendimento). 

 

4.1.2 -  Atenção Especializada  

4.1.2.1 - É função da Atenção Especializada: 

Compete à atenção especializada realizar ações e serviços de diagnóstico, 

habilitação/reabilitação e tratamento específico, de acordo com a necessidade complementar de 

todas as especialidades. Quando configurar-se como Serviço de Atenção ou Centro de 

Referência em DR, em especial para DR com anomalias congênitas, deverá ser a referência para 

os encaminhamentos oriundos da atenção básica ou de outro serviço de saúde da atenção 

especializada.  

4.1.2.2 - Procedimentos da Atenção Especializada: 

 Detectar ou aventar a suspeita de anomalia congênita (isolada ou múltipla), firmar os 

diagnósticos possíveis e fazer os encaminhamentos necessários. 

 Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, 

com relatório clínico resumido, paciente com anomalia congênita isolada ou com anomalias 

congênitas múltiplas. 

  Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de deficiências físicas múltiplas 

ou isoladas, de atraso, ou risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, encaminhar para 

terapias de apoio. Interfaces recomendadas: Terapias de apoio (fisioterapia / fonoaudiologia / 



 

 

terapia ocupacional e outros serviços de atenção ao desenvolvimento neuropsicomotor) e 

Serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo normal de atendimento). 

 

4.1.2.3 - Procedimentos específicos da Atenção em Doença Rara com Anomalia Congênita na 

Atenção Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR): 

a) Observação genético-clínica: Anamnese, elaboração de heredograma (3 gerações),    

atenção aos antecedentes gestacionais, condições ao nascimento e período neonatal, 

desenvolvimento somático e neuropsicomotor e outras intercorrências mórbidas relevantes; 

exame físico completo, com especial atenção à antropometria e presença de sinais dismórficos; 

b) Avaliação genético-clínica de natimortos e avaliação de óbitos de indivíduos com 

anomalias congênitas; 

c) Encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo, se 

necessário; 

d) Aconselhamento genético; 

e) Contrarreferência para segmento na Atenção Básica, com diagnóstico (se possível), 

orientação e monitoramento de cuidados, e conclusão do aconselhamento genético; 

f) Solicitação de exames diagnósticos (imagem/laboratorial); 

g) Tratamento específico de acordo com o problema e baseado em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terpêuticas; 

h) Terapia de apoio; 

i) Ações de inclusão social. 

 

4.1.2.4 - Apoio diagnóstico para Atenção em Doença Rara com Anomalia Congênita na Atenção 

Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR), exames complementares: 

a) Exames de Imagem; 

b) Avaliação hormonal; 

g) Avaliação por demais especialidades; 

i) Apoio diagnóstico específico em genética: 

 

Cariótipo de sangue periférico com bandas; 

Pesquisa para Erros Inatos do metabolismo: dosagens plasmática e/ou urinária de 

aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares glicosaminoglicanos, utilizando técnicas de 

cromatografia e eletroforese (detalhado no eixo de EIM). 

 



 

 

4.1.3 - Fluxograma: atendimento recomendado para anomalias congênitas. 

 

 

 

 

 

4.2 - Diretriz para o Cuidado em Doença Rara com Deficiência Intelectual/Cognitiva. 

A Deficiência Intelectual/Cognitiva pode resultar de causas genéticas, da exposição a 

fatores deletérios do ambiente, ou ainda da interação entre ambos. Atualmente, sabe-se que as 

dificuldades de aprendizagem alcançam cerca de 25% da população mundial, e variam de acordo 

com as especificidade de habilidades e inteligências múltiplas. Cerca de 1 a 2% são graves e 

causadas por Doenças Raras.  



 

 

 

4.2.1 - Atenção Básica 

4.2.1.1 - É função da Atenção Básica: 

Detectar ou aventar a suspeita de Deficiência Intelectual/Cognitiva e fazer os encaminhamentos 

necessários. Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de 

acordo com a necessidade. 

 

4.2.1.2 - Procedimentos da Atenção Básica: 

Na consulta, anamnese com especial atenção para antecedentes gestacionais e de parto, evolução 

do desenvolvimento neuropsicomotor, desempenho escolar, histórico familiar positivo, 

consanguinidade parental; exame físico completo, com especial atenção para antropometria e 

sinais dismórficos; acompanhamento de rotina na Atenção Básica e de acordo com a rotina 

recomendada pelo serviço de referência. 

 

4.2.1.3 - Critérios de encaminhamento para Serviço ou Centro de Referência em DR:  

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, com 

relatório clínico resumido, paciente com: 

a) Deficiência Intelectual aparentemente isolada (sem sinais dismórficos): encaminhar 

para avaliação neurológica ou genética em função da suspeita clínica; 

b) Deficiência Intelectual associada a quadro dismórfico: encaminhar diretamente ao 

geneticista clínico; 

c) Deficiência Intelectual com ou sem sinais dismórficos, associado à consanguinidade 

e/ou histórico familiar positivo: encaminhar diretamente ao geneticista clínico. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de deficiências físicas múltiplas ou 

isoladas, de atraso, ou risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, encaminhar para 

terapias de apoio. Interfaces recomendadas: Terapias de apoio 

(fisioterapia/fonoaudiologia/terapia ocupacional e outros serviços de atenção ao 

desenvolvimento neuropsicomotor), neurologia e serviços especializados em geral (já inseridos 

no fluxo normal de atendimento). 

 

4.2.2 - Atenção Especializada 

4.2.2.1 - É função da Atenção Especializada.  

Compete à atenção especializada realizar ações e serviços de diagnóstico, 

habilitação/reabilitação e tratamento específico, de acordo com a necessidade complementar de 



 

 

todas as especialidades. Quando configurar-se como Serviço de Atenção ou Centro de 

Referência em DR, em especial para DR com Deficiência Intelectual/Cognitiva, deverá ser a 

referência para os encaminhamentos oriundos da atenção básica ou de outro serviço de saúde da 

atenção especializada. Alguns fatores podem indicar a necessidade de encaminhamento para o 

geneticista clínico, tais como: sinais dismórficos não detectados anteriormente, associação com 

malformações, recorrência familiar de Deficiência Intelectual, regressão psicomotora. 

 

4.2.2.2 - Procedimentos da Atenção Especializada:  

Detectar ou aventar a suspeita de DR com Deficiência Intelectual/Cognitiva, realizar as 

investigações e firmar os diagnósticos possíveis e fazer os encaminhamentos necessários. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, com 

relatório clínico resumido, paciente com suspeita de Deficiência Intelectual/Cognitiva. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, encaminhar para terapias de apoio. Independente do diagnóstico etiológico, em 

caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a 

necessidade. Interfaces recomendadas: a) Neurologia; b) Terapias de apoio (fisioterapia/ 

fonoaudiologia/terapia ocupacional/psicopedagogia/outros serviços de atenção ao 

desenvolvimento neuropsicomotor) e c) Serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo 

normal de atendimento). 

 

4.2.2.3 - Procedimentos específicos da Atenção em Doença Rara com Deficiência 

Intelectual/Cognitiva na Atenção Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR): 

a) Observação genético-clínica: Anamnese, elaboração de heredograma (3 

gerações), atenção aos antecedentes gestacionais, condições ao nascimento e período neonatal, 

desenvolvimento somático e neuropsicomotor e outras intercorrências mórbidas relevantes; 

exame físico completo, com especial atenção a antropometria e presença de sinais dismórficos; 

b) Encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo, se 

necessário; 

c) Aconselhamento genético: o AG envolve o estabelecimento do diagnóstico 

específico, a transmissão das informações relativas à etiologia, evolução, prognóstico, risco de 

recorrência, estratégias de tratamento e prevenção, recomendações para acompanhamento e 

elaboração de relatório final a ser entregue ao consulente.  

d) Contrarreferência para seguimento na Atenção Básica, com diagnóstico (se 

possível), orientação e monitoramento de cuidados, e conclusão do aconselhamento genético. 



 

 

e) Solicitação de exames diagnósticos (imagem/laboratorial); 

f) Tratamento específico de acordo com o problema e baseado em Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; 

g) Terapia de apoio; 

h) Ações de inclusão social. 

 

4.2.2.4-  Apoio diagnóstico para Atenção em Doença Rara com Deficiência Intelectual/Cognitiva 

na Atenção Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR), exames complementares: 

a) Exames de Imagem: 

1) Tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética encefálica; 

2) Exames radiológicos (RX simples – crânio AP e perfil). 

 

b) Avaliação hormonal: 

1) Avaliação de função tireoidiana (T4 livre e TSH). 

 

c) Avaliação por demais especialidades; 

1) Avaliação oftalmológica com fundoscopia; 

2) Avaliação auditiva. 

 

d) Eletroencefalograma; 

e) Sorologias para infecções congênitas; 

f) Apoio diagnóstico específico em genética: (indicação seletiva): 

1) Cariótipo de sangue periférico com bandas; 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.3 - Fluxograma: atendimento recomendado para Deficiência Intelectual/Cognitiva 

 

 

 



 

 

4.3 - Diretriz para o Cuidado em Doença Rara com Erro Inato do Metabolismo (EIM). 

Mais de 550 doenças foram descritas neste grupo, sendo a incidência do seu conjunto 

estimada em 1: 1000 a 1:2500 nascimentos. No Brasil estima-se 3000 novos casos de EIM a cada 

ano. Os EIM são geralmente multissistêmicos, muitos evoluindo com comprometimento 

neurológico e óbito precoce. O diagnóstico dos EIM é complexo, compreendendo várias etapas 

de investigação. Há possibilidade de intervenção terapêutica em boa parte dos casos. O 

tratamento específico envolve dietoterapia, uso de fármacos, reposição enzimática e até 

transplante de órgãos e tecidos. Pacientes com EIM necessitam de acompanhamento 

especializado cuidadoso. 

4.3.1 Classificação Clínica dos EIM 

 a) EIM Grupo I: comprometimento do metabolismo intermediário caracterizado por 

quadro clínico de intoxicação aguda e crônica, relacionado diretamente com ingestão alimentar 

de proteína ou açúcar, incluindo defeito no metabolismo dos aminoácidos, dos ácidos orgânicos, 

do ciclo da uréia e intolerância aos açúcares; 

 b) EIM Grupo II: deficiência na produção ou utilização de energia, incluindo doenças de 

depósito do glicogênio, doenças mitocondriais de cadeia respiratória, defeitos de beta-oxidação 

de ácidos graxos e hiperlacticemias congênitas; 

 c) EIM Grupo III: deficiência na síntese ou catabolismo de moléculas complexas, 

caracterizado por sinais e sintomas permanentes e progressivos sem relação com ingestão 

alimentar; incluindo doenças de depósito lisossômico e dos peroxissomos, dos lipídeos, dos 

ácidos biliares, das vitaminas, do transporte de metais entre outras. 

4.3.2 - Atenção Básica 

4.3.2.1 - É função da Atenção Básica: 

Detectar ou aventar a suspeita de EIM ou receber o diagnóstico laboratorial e fazer os 

encaminhamentos necessários. Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os 

encaminhamentos de acordo com a necessidade. 

4.3.2.2 - Procedimentos da Atenção Básica: 

a) Consulta médica: Anamnese com especial atenção para antecedentes gestacionais e de 

parto, historia alimentar, desenvolvimento neuropsicomotor (atraso, involução), 



 

 

consanguinidade, histórico familiar positivo para casos semelhantes, óbitos neonatais ou na 

infância de causa indeterminada, exame físico completo com especial atenção para 

antropometria, sinais dismórficos específicos, exame neurológico, alterações oculares, de pele, 

cabelos e unhas (fâneros). 

b) Encaminhar para Serviço Especializado / Centro de Referência em Doenças Raras 

quando suspeita de erro inato do metabolismo – presença de um ou mais dos itens abaixo: 

1) Sinais e sintomas no período neonatal: Hipoglicemia injustificada, alcalose 

respiratórias em intercorrências perinatais, acidose metabólica persistente, cetonúria, síndrome 

séptica sem fator de risco para infecção, cardiomiopatia hipertrófica, disfunção hepática 

injustificada, odores incomuns, manifestações neurológicas precoces não justificadas por 

intercorrências na gravidez, parto e período neonatal, discrasias sangüíneas inexplicadas, 

instabilidade térmica, catarata congênita, dificuldades alimentares. História Familiar: pais 

consanguíneos, abortos espontâneos, neomortos, hidropisia fetal não imune inexplicada, óbitos 

neonatais, familiares afetados por algum EIM, fenilcetonúria materna, irmãos com doenças 

inexplicadas (encefalopatia, sepsis, síndrome da morte súbita do lactente). História gestacional: 

síndrome HELLP (hemólise, alteração de enzimas hepáticas e plaquetopenia), esteatose hepática 

aguda da gravidez. 

 

2) Sinais e sintomas fora do período neonatal: Distúrbios metabólicos inexplicáveis, 

quadros recorrentes de vômitos e/ou desidratação que representam crise metabólica, epilepsia 

inexplicável e/ou de difícil controle, quadros neurológicos recorrentes como ataxia intermitente 

ou crises de letargia e/ou coma, quadro neurológico flutuante que alterna consciência com torpor, 

atraso de desenvolvimento neuropsicomotor ou Deficiência Intelectual inexplicável, involução 

do desenvolvimento neuropsicomotor ou perda da fala e/ou marcha e/ou compreensão em 

qualquer idade, hepatomegalia e/ou esplenomegalia inexplicável acompanhada ou não de atraso 

do desenvolvimento ou Deficiência Intelectual, anormalidades oculares como, luxação do 

cristalino ou mancha vermelho cereja ou retinose pigmentar ou córnea verticillata ou cegueira 

familiar, quadro semelhante a acidente vascular encefálico inexplicável em qualquer idade. 

 

4.3.3 - Atenção Especializada 

4.3.3.1 - É função da Atenção Especializada.  

  Compete à atenção especializada realizar ações e serviços de diagnóstico, 

habilitação/reabilitação e tratamento específico, de acordo com a necessidade complementar de 



 

 

todas as especialidades. Quando configurar-se como Serviço de Atenção ou Centro de 

Referência em DR, em especial para DR com EIM, deverá ser a referência para os 

encaminhamentos oriundos da atenção básica ou de outro serviço de saúde da atenção 

especializada.  

 

4.3.3.2 - Procedimentos da Atenção Especializada:  

  Detectar ou aventar a suspeita de DR com EIM, realizar as investigações e firmar os 

diagnósticos possíveis e fazer os encaminhamentos necessários. 

   Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, 

com relatório clínico resumido, paciente com suspeita de Deficiência Intelectual/Cognitiva. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, encaminhar para terapias de apoio. Independente do diagnóstico etiológico, em 

caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a 

necessidade.  

 

4.3.3.3 - Procedimentos específicos da Atenção em Doença Rara com EIM (Serviços ou Centros 

de Referência em DR): 

  O Serviço de Atenção Especializado/Centro de Referência em DR com EIM é 

referência para o atendimento a indivíduos com EIM, oriundos da Atenção Básica ou da Atenção 

Especializada, tais como: berçários, unidades de tratamento intensivo e serviços de neurologia, 

entre outros, dado o caráter multissistêmico dessas doenças.  

 a) Anamnese, elaboração de heredograma (3 gerações), atenção aos antecedentes 

gestacionais, condições ao nascimento e período neonatal, desenvolvimento somático e 

neuropsicomotor e outras intercorrências mórbidas relevantes. Exame físico completo, com 

especial atenção a antropometria, presença de sinais dismórficos, exame neurológico, alterações 

oculares e dos cabelos. 

 b) Avaliação genético-clínica de natimortos e de indivíduos falecidos com distúrbios 

metabólicos / morte súbita de causa indeterminada; 

 c) Encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo, se 

necessário; 

 d) Aconselhamento genético; 

e) Contrarreferência para seguimento na Atenção Básica, com diagnóstico (se possível), 

orientação e monitoramento de cuidados, e conclusão do aconselhamento genético; 



 

 

 

4.3.3.4- Apoio diagnóstico para Atenção em Doença Rara com EIM na Atenção Especializada 

(Serviços ou Centros de Referência em DR), exames complementares: 

 

FASE I DE INVESTIGAÇÃO: 

Classificação do paciente em um dos três grupos citados acima (Classificação Clínica dos 

EIM) e realização de triagem urinária específica para detecção de metabólitos relacionados aos 

EIM e triagem sanguínea. É importante salientar que sempre que considerado um EIM é 

necessária a realização de triagem no sangue e na urina, principalmente para as Classificação 

Clínica dos EIM dos grupos I e III.  

a) Triagem sanguínea solicitada na suspeita de um EIM (indicação seletiva):Hemograma; 

Gasometria venosa; Sódio, potássio, cloro; Glicose; Colesterol total e frações, triglicérides; ALT, 

AST, gama GT; Ácido úrico; CPK; Lactato, piruvato, amônia;  

b) Testes qualitativos urinários para erros inatos do metabolismo: Pesquisa de substâncias 

redutoras; Cloreto Férrico; Dinitrofenilhidrazina; Cianeto-nitroprussiato; Brometo de CTMA; P-

nitroanilina; Nitroprussiato de prata; Azul de toluidina; Teste do sulfito;  

c) Exames complementares e consultas solicitadas: Exames de Imagem; Ecocardiograma; 

Ultrassonografia; Avaliação hormonal; Avaliação oftalmológica; Avaliação auditiva; Avaliação 

neurológica. 

 

FASE II DE INVESTIGAÇÃO: 

Amostras de sangue/urina do paciente deverão ser encaminhadas para laboratórios de 

referência em EIM, juntamente com a descrição do caso e os resultados dos exames acima 

citados. As amostras encaminhadas para estes laboratórios deverão ser analisadas conforme a 

suspeita diagnóstica: 

a) Dosagem quantitativa de aminoácidos no sangue, e/ou na urina (para cromatografias 

em urina e plasma);  

b) Dosagem de ácidos orgânicos na urina;  

c) Cromatografia / dosagem de glicosaminoglicanos na urina; 

d) Cromatografia / dosagem de sialiloligossacarideos ; 

e) Cromatografia / dosagem de oligossacarídeos;  

f) Cromatografia de açúcares. 

 

 



 

 

FASE III DE INVESTIGAÇÃO: 

a) Realizar, conforme o caso: 

b) Ensaios enzimáticos específicos em plasma; 

c) Ensaios de enzimas específicas em leucócitos, eritrócitos e outros tecidos; 

d) Ensaios de enzimas específicas em células cultivadas . 

  

Interface recomendada: 

- Outras especialidades médicas em geral 

- Serviços de imagem; 

- Laboratório de análises clínicas; 

- Serviços laboratoriais de apoio diagnóstico em genética clínica: laboratório de citogenética / 

erros inatos de metabolismo / biologia molecular. 

 

4.4 Diretriz para o Cuidado em Doença Rara de Origem não Genéticas. 

Aproximadamente 20% das DR possuem etiologia não genética, entretanto, já é possível 

identificar alguns grupos de Doenças Raras não genéticas: Doenças Raras infecciosas, Doenças 

Raras inflamatórias, Doenças Raras autoimunes. 

 

  Doenças Raras Infecciosas. 

Algumas Doenças Raras infecciosas, embora no país sejam raras, podem ser frequentes 

em algumas regiões pelo seu caráter endêmico. Para muitas dessas doenças o Ministério da 

Saúde tem políticas específicas. Embora possam existir Serviços ou Centros de Referência 

específicos, por doenças, com o seu desenvolvimento e de acordo com as necessidades eles 

podem ser agrupados sob a denominação de Serviços ou Centros de Referência para Doenças 

Infecciosas. 

4.4.1 - Atenção Básica 

4.4.1.1 - Função da Atenção Básica: 

Detectar ou suspeitar de Doença Rara Infecciosa e fazer os encaminhamentos 

necessários. 

Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo 

com a necessidade. 

4.4.1.2 - Procedimentos da Atenção Básica: 

Na consulta, anamnese com especial atenção para sinais e sintomas clínicos, residência 

em áreas de risco, exposição a outros afetados, vetores e ambientes de risco; exame físico 



 

 

completo com especial atenção para órgãos mais frequentemente atingidos; acompanhamento de 

rotina na atenção básica de acordo com a orientação dos serviços de atenção especializada. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, com 

relatório clínico resumido, paciente com paciente com suspeita de doença rara de natureza 

infecciosa. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor associado, encaminhar para terapias de apoio. Interfaces recomendadas: 

Terapias de apoio (fisioterapia/fonoaudiologia/terapia ocupacional e outros serviços de atenção 

ao desenvolvimento neuropsicomotor) e serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo 

normal de atendimento). 

 

4.4.2– Atenção Especializada 

4.4.2.1- É função da Atenção Especializada: 

Compete à atenção especializada realizar ações e serviços de diagnóstico, 

habilitação/reabilitação e tratamento específico, de acordo com a necessidade complementar de 

todas as especialidades. Quando configurar-se como Serviço de Atenção ou Centro de 

Referência em DR, em especial para DR não Genética e de causa Infecciosa, deverá ser a 

referência para os encaminhamentos oriundos da atenção básica ou de outro serviço de saúde da 

atenção especializada.  

4.4.2.2 - Procedimentos da Atenção Especializada: 

Detectar ou aventar a suspeita de DR não Genética Infecciosa, realizar as investigações e 

firmar os diagnósticos possíveis e fazer os encaminhamentos necessários. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, 

com relatório clínico resumido, paciente com DR não genética e infecciosa. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, encaminhar para terapias de apoio. Independente do diagnóstico etiológico, em 

caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a 

necessidade. Interfaces recomendadas: a) Terapias de apoio (fisioterapia/ fonoaudiologia/terapia 

ocupacional/psicopedagogia/outros serviços de atenção ao desenvolvimento neuropsicomotor) e 

b) Serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo normal de atendimento). 

 

4.4.2.3 - Procedimentos específicos da Atenção em Doença Rara não Genética e 

infecciosa na Atenção Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR): 



 

 

a) Observação clínica: Anamnese, exame físico cuidadoso com base nos sinais e sintomas 

clínicos da doença infecciosa em avaliação; 

b) Encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo, se 

necessário; 

c) Identificação de outras pessoas em risco; 

d) Contrarreferência para seguimento na Atenção Básica, com diagnóstico (se possível), 

orientação e monitoramento dos cuidados; 

e) Solicitação de exames diagnósticos (patologia clínica, sorológicos); 

f) Tratamento específico para o cuidado da doença, baseado em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas; 

g) Terapia de apoio; 

h) Atentar para notificações compulsórias; 

i) Exames complementares: Exames de imagem e radiológicos; Ecocardiograma; 

Ultrassonografia; Sorologias; Culturas para identificação do agente etiológico. 

 

A-  Doenças inflamatórias 

Diversas Doenças Raras de etiologia não genética podem ter natureza inflamatória. 

Embora possam existir Serviços ou Centros de Referência específicos, por doenças, com o seu 

desenvolvimento e de acordo com as necessidades, eles podem ser agrupados sob a denominação 

de Serviços ou Centros de Referência para Doenças Inflamatórias.  

 

4.4.3 - Atenção Básica 

4.4.3.1 - É função da Atenção Básica: 

     Detectar ou suspeitar de Doença Rara Inflamatória e fazer os encaminhamentos 

necessários. 

            Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo 

com a necessidade. 

 

4.4.3.2 - Procedimentos da Atenção Básica: 

 Na consulta, anamnese e exame clínico cuidadosos com especial atenção para sinais e 

sintomas clínicos específicos; acompanhamento de rotina na atenção básica de acordo com a 

orientação dos serviços de atenção especializada. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, 

com relatório clínico resumido, paciente com paciente com suspeita de doença rara de natureza 



 

 

inflamatória. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor associado, encaminhar para terapias de apoio. Interfaces recomendadas: 

Terapias de apoio (fisioterapia/fonoaudiologia/terapia ocupacional e outros serviços de atenção 

ao desenvolvimento neuropsicomotor) e serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo 

normal de atendimento). 

4.4.4 – Atenção Especializada 

4.4.4.1 - É função da Atenção Especializada: 

Compete à atenção especializada realizar ações e serviços de diagnóstico, 

habilitação/reabilitação e tratamento específico, de acordo com a necessidade complementar de 

todas as especialidades. Quando configurar-se como Serviço de Atenção ou Centro de 

Referência em DR, em especial para DR não Genética e de causa Inflamatória, deverá ser a 

referência para os encaminhamentos oriundos da atenção básica ou de outro serviço de saúde da 

atenção especializada.  

 

4.4.4.2 - Procedimentos da Atenção Especializada: 

Detectar ou aventar a suspeita de DR não Genética Inflamatória, realizar as investigações 

e firmar os diagnósticos possíveis e fazer os encaminhamentos necessários. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, com 

relatório clínico resumido, paciente com DR não genética e inflamatória. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, encaminhar para terapias de apoio. Independente do diagnóstico etiológico, em 

caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a 

necessidade. Interfaces recomendadas: a) Terapias de apoio (fisioterapia/ fonoaudiologia/terapia 

ocupacional/psicopedagogia/outros serviços de atenção ao desenvolvimento neuropsicomotor) e 

b) Serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo normal de atendimento). 

 

4.4.4.3 - Procedimentos específicos da Atenção em Doença Rara não Genética e inflamatória na 

Atenção Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR): 

a) Observação clínica: Anamnese, exame físico cuidadoso com base nos sinais e sintomas 

clínicos da doença inflamatória em avaliação; 

b) Encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo, se necessário; 



 

 

c) Identificação de outras pessoas em risco;  

d) Contrarreferência para seguimento na Atenção Básica, com diagnóstico (se possível), 

orientação e monitoramento dos cuidados; 

e) Solicitação de exames diagnósticos necessários (de patologia clínica, sorológicos, 

imunológicos entre outros); 

f) Tratamento específico para o cuidado da doença, baseado em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas; 

g) Terapia de apoio; 

h) Exames Complementares: Exames de Imagem e Radiológicos; Ecocardiograma; 

Ultrassonografia; Sorologias; Exames imunológicos. 

 

A- Doenças Autoimunes 

Diversas Doenças Raras de etiologia não genética podem ter natureza autoimune. Trata-

se de doenças crônicas. Embora possam existir Serviços ou Centros de Referência específicos, 

por doenças, com o seu desenvolvimento e de acordo com as necessidades eles podem ser 

agrupados sob a denominação de Serviços ou Centros de Referência para Doenças Autoimunes. 

 

4.4.5 - Atenção Básica 

4.4.5.1 - É função da Atenção Básica: 

             Detectar ou suspeitar de Doença Rara Autoimune e fazer os encaminhamentos 

necessários. 

Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo 

com a necessidade. 

 

4.4.5.2 - Procedimentos da Atenção Básica: 

 Na consulta, anamnese e exame clínico cuidadosos com especial atenção para sinais e 

sintomas clínicos específicos; acompanhamento de rotina na atenção básica de acordo com a 

orientação dos serviços de atenção especializada. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, 

com relatório clínico resumido, paciente com paciente com suspeita de doença rara de natureza 

inflamatória. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor associado, encaminhar para terapias de apoio. Interfaces recomendadas: 



 

 

Terapias de apoio (fisioterapia/fonoaudiologia/terapia ocupacional e outros serviços de atenção 

ao desenvolvimento neuropsicomotor) e serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo 

normal de atendimento). 

 

4.4.6 – Atenção Especializada 

4.4.6.1 - É função da Atenção Especializada: 

Compete à atenção especializada realizar ações e serviços de diagnóstico, 

habilitação/reabilitação e tratamento específico, de acordo com a necessidade complementar de 

todas as especialidades. Quando configurar-se como Serviço de Atenção ou Centro de 

Referência em DR, em especial para DR não Genética e de causa Autoimune, deverá ser a 

referência para os encaminhamentos oriundos da atenção básica ou de outro serviço de saúde da 

atenção especializada.  

 

4.4.6.2 - Procedimentos da Atenção Especializada: 

Detectar ou aventar a suspeita de DR não Genética Autoimune, realizar as investigações 

e firmar os diagnósticos possíveis e fazer os encaminhamentos necessários. 

Encaminhar/referenciar de forma regulada a Serviços ou Centros de Referência em DR, com 

relatório clínico resumido, paciente com DR não genética e autoimune. 

Independentemente do diagnóstico etiológico, em caso de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, encaminhar para terapias de apoio. Independente do diagnóstico etiológico, em 

caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a 

necessidade. Interfaces recomendadas: a) Terapias de apoio (fisioterapia/ fonoaudiologia/terapia 

ocupacional/psicopedagogia/outros serviços de atenção ao desenvolvimento neuropsicomotor) e 

b) Serviços especializados em geral (já inseridos no fluxo normal de atendimento). 

 

4.4.6.3 - Procedimentos específicos da Atenção em Doença Rara não Genética e autoimune na 

Atenção Especializada (Serviços ou Centros de Referência em DR): 

 a) Observação clínica: Anamnese, exame físico cuidadoso com base nos sinais e sintomas 

clínicos da doença autoimune em avaliação; 

 b) Encaminhamento para outras especialidades, para investigação e manejo, se 

necessário; 

 c) Identificação de outras pessoas em risco; 

 d) Contrarreferência para seguimento na Atenção Básica, com diagnóstico (se possível), 

orientação e monitoramento de cuidados; 



 

 

 e) Solicitação de exames diagnósticos necessários (patologia clínica, sorológicos, 

imunológicos entre outros); 

 f) Tratamento específico para o cuidado da doença; 

 g) Terapia de apoio; 

 h) Ações de inclusão social; 

  i) Exames Complementares: Exames de Imagem e Radiológicos; Ecocardiograma; 

Ultrassonografia; Sorologias; Exames imunológicos. 

Com o desenvolvimento e implementação da Política Nacional de Atenção às Pessoas 

com Doenças Raras novos eixos de DR poderão ser criados, à medida que seja verificada sua 

necessidade, a partir do monitoramento e avaliação pelo Ministério da Saúde, gestores estaduais 

e municipais.  

A Diretriz para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS reconhece a 

importância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o 

tratamento/terapêutica, inclusive medicamentoso, de determinada DR e a melhoria da qualidade 

da atenção prestada aos pacientes com Doenças Raras. 

Para contemplar o apoio diagnóstico específico na Política Nacional de Atenção às Pessoas com 

Doenças Raras, novos procedimentos foram elencados na Diretriz supracitada e serão 

incorporados no âmbito do SUS, a depender do parecer da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias (CONITEC). 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA E CENTROS DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS RARAS 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

 

 

 1 -     Planejamento/Distribuição das Unidades 

 

1.1 - As Secretarias de Saúde, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal deverão 

estabelecer um planejamento regional hierarquizado para formar uma Rede Estadual e/ou Regional 

de Serviços em Doenças Raras, composta por Serviço de Atenção Especializada e Centros de 

Referência em Doenças Raras, e que, através destes serviços, sejam responsáveis pela atenção 

integral à saúde das pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

 

1.2- Para a definição dos quantitativos e da distribuição geográfica dos Serviços de Atenção e 

Centros de Referência em Doenças Raras, os gestores deverão observar os seguintes parâmetros: 

a) Capacidade técnica e operacional dos serviços; 

b) Necessidade de cobertura assistencial – Garantir cobertura assistencial para no mínimo, 

uma região de saúde; 

c) Mecanismos de acesso com os fluxos de referência e contrarreferência. 

 

1.3- O processo de habilitação de Serviço de Atenção Especializada e Centros de Referência em 

Doenças Raras inicia-se com a solicitação por parte do estabelecimento de saúde ao respectivo 

Gestor do SUS, da esfera municipal e/ou estadual, ou por proposta desse Gestor ao 

estabelecimento de saúde. 

 

1.4- A abertura de qualquer Serviço ou Centro de Atenção Especializada em Doenças Raras 

deverá ser precedida de consulta ao Gestor do SUS, da esfera municipal e/ou estadual, sobre as 

normas vigentes, as necessidades de sua criação e a possibilidade de Habilitação do mesmo. 

 

 

 

 



2 - Processo de Habilitação 

 

2.1- Entende-se por habilitação de Serviços de Atenção Especializada em Doenças Raras e de 

Centros de Referência em Doenças Raras o ato do Gestor Federal ratificar o credenciamento 

realizado pelo Gestor Estadual ou Municipal. 

2.2- A Habilitação é exigível para os Serviços de Atenção Especializada e Centros de 

Referência em Doenças Raras que estejam aptos e venham a realizar procedimentos de média 

e alta complexidade em Doenças Raras.  

2.3- Uma vez concluída a fase de planejamento/necessidade de implantação do Serviço e/ou 

Centro de Atenção Especializada em Doenças Raras e conduzido o processo de seleção pelo 

Gestor do SUS, a solicitação de habilitação deverá ser formalizada pela Secretaria de Saúde 

local, de acordo com a pactuação estabelecida na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

2.4- Para a habilitação de Serviços de Atenção Especializada em Doenças Raras e de Centros 

de Referência em Doenças Raras junto ao Ministério da Saúde, o Gestor Municipal e/ou 

Estadual e do Distrito Federal deverão encaminhar a respectiva solicitação, por meio de ofício, 

à Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade, do Departamento de Atenção 

Especializada, da Secretaria de Atenção à Saúde/MS (CGMAC/DAE/SAS/MS) com as 

seguintes documentações: 

a) Documentação comprobatória do cumprimento das exigências especificadas em 

Portaria de Habilitação a ser publicada pelo Ministério da Saúde;  

b) Preenchimento do Formulário de Vistoria do Estabelecimento de Saúde: a vistoria 

deverá ser realizada “in loco” pelo Gestor responsável pela formalização do Processo 

de Habilitação, que avaliará as condições de funcionamento da unidade, com 

comprovação do cumprimento das exigências para habilitação: área física, recursos 

humanos, responsabilidade técnica e demais exigências estabelecidas em Portaria 

específica; 

c) Manifestação da Comissão Intergestores Regional (CIR), Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB) ou, quando for o caso, do Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal (CGSES/DF), aprovando o Credenciamento/Habilitação do Serviço 

de Atenção Especializada em Doenças Raras e/ou do Centro de Referência em 

Doenças Raras, especificamente para a habilitação em pauta. 



2.5- Uma vez emitido o parecer pelo Ministério da Saúde a respeito da habilitação de Serviços 

e/ou Centros de Atenção Especializada em Doenças Raras, e se o mesmo for favorável, será 

publicada Portaria de habilitação específica. 

 

2.6- O Ministério da Saúde poderá proceder a vistoria in loco para conceder a habilitação do 

Serviço de Atenção ou Centro de Referência em Doenças Raras. 

 

3. Estrutura Assistencial Especializada 

 

3.1- Os Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em Doenças Raras serão 

componentes da Política de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, a qual deverá oferecer 

assistência especializada e integral. Os Serviços e Centros de Referência em Doenças Raras 

serão responsáveis por ações diagnósticas, terapêuticas e preventivas aos indivíduos com ou 

sob risco de doenças raras, de acordo com os seguintes eixos assistenciais: I) Anomalias 

Congênitas, II) Deficiência Intelectual, III) Erros Inatos do Metabolismo e IV) Doenças Raras 

não Genéticas. Referente ao eixo das Doenças Raras não Genéticas, será adotada uma 

subdivisão em grupos de doenças raras não genéticas, a saber: a) Doenças Raras infecciosas, 

b) Doenças Raras inflamatórias e c) Doenças Raras autoimunes. 

 

4. Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras: 

4.1- São serviços que oferecerão atenção diagnóstica e terapêutica específica para uma ou 

mais Doenças Raras, em caráter multidisciplinar; 

4.2- Quando lidarem com doenças não genéticas deverão prescrever medidas capazes de 

prevenir ou diminuir a incidência das mesmas;  

4.3- Quando lidarem com doenças genéticas deverão realizar aconselhamento genético dos 

afetados e seus familiares; 

4.4- Deverão, em conjunto com os gestores do SUS e as Associações Civis relacionadas às 

Doenças Raras, promover educação ao público e aos profissionais de saúde e sua rede de 

atenção, objetivando promover a compreensão da diversidade humana, a extinção dos 

preconceitos, a promoção dos direitos humanos e sua integração na sociedade. Deverão 

também garantir o acolhimento e o encaminhamento adequado, quando necessário, a 

determinado Serviço ou Centro de Referência para a respectiva investigação e tratamento; 



4.5- Garantir a investigação diagnóstica e o acompanhamento das doenças para as quais 

estiverem habilitados; 

4.6- Estabelecer o tratamento de acordo com cada Doença Rara, baseado em protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas; 

4.7- Identificar complicações possíveis; 

4.8- Constituir medidas preventivas da ocorrência e recorrência das Doenças Raras para as 

quais estiverem habilitados;  

4.9- Fundar medidas que permitam o tratamento ou abrandamento do quadro clínico das 

doenças raras; 

4.10- Estabelecer avaliações para verificar outras pessoas em risco de Doenças Raras; 

4.11- Garantir a integralidade do cuidado, seja para o diagnóstico de determinadas Doenças 

Raras, ou para tratar as complicações das mesmas; 

4.12- Reavaliar periodicamente os pacientes, de acordo com cada Doença Rara; 

4.13- Regular os pacientes para os Centros de Referência, quando se fizer necessário;  

4.14- Encaminhar os pacientes para a Atenção Básica para o seguimento clínico;  

4.15- Matriciamento junto à Atenção Básica, de acordo com a demanda e necessidade do 

gestor local e capacidade técnica e de matriciamento do Serviço ou Centro de Referência em 

Doenças Raras; 

4.16- Deverão contar com recursos laboratoriais próprios ou contratualizados (alcançáveis) 

pelo gestor local, necessários para o diagnóstico e acompanhamento clínico das doenças para 

as quais estejam habilitados;  

4.17- Deverão contar com médico geneticista, próprio ou alcançável, quando forem orientados 

para doenças genéticas;  

4.18- Deverão localizar-se em estabelecimentos de saúde elegíveis pelo gestor local, de acordo 

com as necessidades inerentes ao processo de habilitação e em conformidade à rede 

assistencial existente; 

4.19- Deverão, pela rede de atenção à saúde, ter garantia de acesso aos Serviços 

Especializados necessários para avaliações auxiliares ao diagnóstico e acompanhamento dos 

pacientes com as doenças específicas. 

 

 

 



5. Recursos Humanos do Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras: 

 

5.1- Contar com um responsável técnico pelo Serviço de Atenção em Doença Rara, médico 

com título de especialista na área da especialidade que acompanha, registrado no Conselho 

Regional de Medicina e comprovação de atuação na Doença Rara específica por pelo menos 5 

(cinco) anos. O profissional de saúde responsável técnico deve assumir a responsabilidade 

técnica por uma única unidade habilitada pelo Sistema Único de Saúde, devendo residir no 

mesmo município ou cidades circunvizinhas. Poderá, entretanto, atuar como profissional em 

outro serviço habilitado pelo SUS.  

 

5.2- Equipe Mínima Assistencial: 

a) Enfermeiro; 

b) Técnico de enfermagem;  

c) Médico responsável técnico pelo Serviço de Atenção em DR. 

 

5.3- Equipe Complementar (apoio multiprofissional) : 

a) Serviço Social; 

b) Reabilitação ambulatorial; 

c) Demais profissionais de saúde, com especialidades diversas, de acordo com as necessidades 

do cuidado às doenças raras.  

 

6. Centro de Referência em Doenças Raras: 

6.1- São serviços que oferecerão atenção diagnóstica e terapêutica específica, em caráter 

multidisciplinar, não apenas para uma determinada doença rara, mas de acordo com os eixos 

assistenciais (I- Anomalias Congênitas, II- Deficiência Intelectual, III- Erros Inatos do 

Metabolismo e IV- Doenças Raras não Genéticas) ou grupos do eixo assistencial IV- Doenças 

Raras não Genéticas (a- Doenças Raras infecciosas, b- Doenças Raras inflamatórias e c- 

Doenças Raras autoimunes), conforme abaixo:  

a) Ofertar atenção diagnóstica e terapêutica para no mínimo dois (2) dos seguintes eixos: 

I anomalias congênitas, II deficiência intelectual, III erros inatos do metabolismo, ou; 

b) Ofertar atenção diagnóstica e terapêutica para no mínimo dois (2) dos seguintes grupos 

do eixo assistencial IV- Doenças Raras não Genética  a- Doenças Raras infecciosas, b- 

Doenças Raras inflamatórias, c- Doenças Raras autoimunes ; 



c) Ofertar atenção diagnóstica e terapêutica para no mínimo um (1) grupo do eixo IV - 

doenças raras não genéticas (a- Doenças Raras infecciosas ou b- Doenças Raras 

inflamatórias ou c- Doenças Raras autoimunes) e um (1) eixo, dentro dos eixos 

assistenciais I- Anomalias Congênitas ou II- Deficiência Intelectual ou III- Erros Inatos 

do Metabolismo. 

6.2- Serão estabelecimentos de saúde aptos a firmar o diagnóstico da maioria das Doenças 

Raras já descritas e sua terapêutica específica, quando for o caso;  

6.3- Fazer o acompanhamento clínico especializado multidisciplinar; 

6.4- Apoiar, quando necessário, na elaboração de protocolo de atenção em Doenças Raras já 

descritas, assim como, de novas Doenças Raras que venham a ser diagnosticadas ou descritas; 

6.5- Deverão estar aptos ao aconselhamento genético dos pacientes acometidos e seus 

familiares e prescrever medidas preventivas da ocorrência ou recorrência das mesmas, quando 

indicados; 

6.6- Apresentar estrutura, realizar pesquisa e ensino organizado, com programas e protocolos 

estabelecidos, reconhecido e aprovado pelo comitê de ética pertinente; 

6.7- Estabelecer medidas preventivas da ocorrência e recorrência das diversas Doenças Raras; 

Subsidiar ações de saúde dos gestores no âmbito das Doenças Raras, se necessário; 

6.8- Participar como polo de desenvolvimento profissional em parceria com a gestão, tendo 

como base a Política de Educação Permanente do SUS/ Ministério da Saúde; 

6.9- Deverão, em conjunto com os gestores do SUS e as Associações Civis relacionadas às 

Doenças Raras, sendo que na ausência dessas entidades, outros representantes da Sociedade 

Civil organizada, promover educação ao público e aos profissionais de saúde, no tema 

Doenças Raras e sua rede atenção, objetivando a compreensão da diversidade humana, a 

extinção dos preconceitos, à promoção dos direitos dos pacientes e sua integração na 

sociedade. 

6.10- Garantir o acolhimento e o encaminhamento adequado ao respectivo Serviço ou Centro 

de Referência para investigação e tratamento. 

6.11- Os referidos Centros poderão receber os pacientes encaminhados pela Atenção Básica 

ou Especializada para o primeiro diagnóstico, de acordo com o eixo assistencial específico, 

firmar os diagnósticos e referência para Serviço de Atenção especializada em Doenças Raras 

ou acompanhar no próprio Centro.  

6.12- Deverão, pela rede de atenção à saúde, ter garantia de acesso aos Serviços 



Especializados necessários para avaliações auxiliares ao diagnóstico e acompanhamento dos 

pacientes com as doenças específicas. 

 

7.Recursos Humanos do Centro de Referência em Doenças Raras: 

 

7.1- Contar com um responsável técnico pelo Centro de Referência em Doenças Raras, 

médico devidamente registrado no CRM. O profissional de saúde responsável técnico deve 

assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade habilitada pelo Sistema Único de 

Saúde, devendo residir no mesmo município ou cidades circunvizinhas. Poderá, entretanto, 

atuar como profissional em outro serviço habilitado pelo SUS. Pode fazer parte de equipe 

mínima assistencial, desde que tenha competência comprovada com título de especialista na 

área da especialidade que acompanha, registrado no Conselho Regional de Medicina e 

comprovação de atuação na área por pelo menos 5 anos para uma das Doenças Raras 

acompanhadas pelo Centro de Referência. 

 

7.2- Equipe Mínima Assistencial para cada Eixo (I, II, III) ou grupo do Eixo IV: 

a) Enfermeiro; 

b) Técnico de enfermagem;  

c) Médico com título de especialista na área da especialidade que acompanha, registrado 

no Conselho Regional de Medicina e comprovação de atuação na doença rara 

específica por pelo menos 5 (cinco) anos; 

d) Médico geneticista; 

e)  Neurologista; 

f)  Pediatra (quando atender criança); 

g) Clínico Geral (quando atender adulto); 

h)  Psicólogo; 

i) Nutricionista (quando atender Erros Inatos do Metabolismo); 

j) Serviço Social. 

 

7.3- Equipe Complementar (apoio multiprofissional): 

a) Reabilitação ambulatorial e hospitalar; 

b) Cirurgia para a demanda gerada; 



c)  Garantia de acesso a diversas categorias profissionais necessárias para o cuidado e 

tratamento integral aos pacientes com doença rara, em especial, para as diversas 

especialidades médicas, bem como acesso à fonoaudiologia, terapia ocupacional e 

outras terapias de suporte. 

 

8. Instalações e Estruturas Físicas do Serviço de Atenção Especializada ou Centro de 

Referência em Doenças Raras: 

 

8.1- As áreas físicas deverão possuir Alvará de Funcionamento e se enquadrarem nos critérios 

e normas estabelecidos pela legislação em vigor, ou outros ditames legais que as venham 

substituir ou complementar, a saber: 

a) Resolução - RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para Planejamento, Programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, e de outras que vierem a complementá-la, 

alterá-la ou substituí-la, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

b) Resolução – RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002, que altera a Resolução nº 50, de 

21 de fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para Planejamento, 

Programação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, e de outras que vierem a complementá-la, alterá-la ou substituí-

la, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

c) Resolução - RDC nº 306 de 06 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços da saúde; 

d) Resolução - ABNT NBR 9050 – Norma Brasileira de Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - que estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quando do projeto de construção, instalações e adaptações 

de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. 

8.2- Deverá dispor dos seguintes recursos: 

 a) Laboratório – próprio ou alcançável de patologia clínica, anatomia patológica e de 

exames genéticos, quando necessário; 

 b) Serviço de imagem – próprio ou alcançável; 

 c) Ambulatório – específico para a doença rara que segue. 



8.3- As necessidades de internação (enfermaria e UTI) e cirurgia terão seus fluxos regulados 

conforme pactuações locais. 

8.4- Os serviços e centros habilitados para a atenção às pessoas com doenças raras no âmbito 

do SUS deverão garantir o sigilo e a privacidade das informações pessoais e clínicas referentes 

aos pacientes (como banco de dados), conforme descrito na Lei 12.557 de 18 de novembro de 

2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art.5º, no inciso II do 

parágrafo 3º do art. 37 e no parágrafo 2º do art. 216 da Constituição Federal, sob pena de 

terem a habilitação suspensa pelo Ministério da Saúde. 
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Interfarma – Associação da Indústria 

Farmacêutica de Pesquisa

A Interfarma é uma entidade setorial, 

sem fins lucrativos, que representa 

empresas e pesquisadores nacionais ou 

estrangeiros responsáveis por promover 

e incentivar o desenvolvimento da 

indústria de pesquisa científica e 

tecnológica no Brasil voltada para a 

produção de insumos farmacêuticos, 

matérias-primas, medicamentos e 

produtos para a saúde.

Fundada em 1990, a Interfarma 

possui atualmente 44 empresas 

associadas que juntas somam 1.389 

anos de presença no Brasil. Hoje, 

esses laboratórios são responsáveis 

pela venda, no canal farmácia, de 

80% dos medicamentos de referência 

do mercado e também por 39% dos 

genéricos produzidos por empresas 

que passaram a ser controladas pelos 

laboratórios associados.

A Interfarma defende a pesquisa 

e a inovação como fatores de 

desenvolvimento econômico e a 

ética como princípio fundamental de 

suas atividades. A entidade estimula 

o debate sobre temas de interesse 

da sociedade como pesquisa clínica, 

acesso e financiamento à saúde, 

combate à informalidade, biotecnologia 

e sistema regulatório.

Dentre as ações institucionais da 

entidade estão a interação e o 

estreitamento das relações com os 

diversos agentes, por meio de um 

diálogo franco e aberto, especialmente 

com autoridades da área de saúde, 

lideranças do setor, formadores de 

opinião e outros públicos que possam 

auxiliar na construção de um novo 

cenário para a saúde, tendo como 

principais objetivos ampliar o acesso e 

fortalecer a inovação no Brasil.
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  Lutar pela igualdade sempre
 que a diferença nos discrimine e
  lutar pela diferença sempre que a
  igualdade nos descaracterize
                    B O A V E N T U R A  D E  S O U S A  C A M P O S
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Apresentação

A Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, apresenta às autori-

dades, médicos, pacientes e demais interessados as conclusões de um trabalho de dois 

anos em defesa de uma Política Nacional para Doenças Raras no Brasil.

Ao lado de tantas outras iniciativas no sentido de contribuir com as autoridades e a 

sociedade em favor do aprimoramento das condições de acesso à saúde, a Interfarma 

dedicou especial atenção às chamadas doenças raras.

A formação de um grupo técnico na entidade foi o primeiro passo. A esta medida 

seguiu-se a decisão de solicitar a consultores externos (IMS Health e Prospectiva 

Consultoria) estudos para dimensionar o problema, colher experiências exitosas de 

outros países e definir, de forma objetiva, as peculiaridades e prioridades do nosso 

País.

Entre tantas contribuições importantes destes estudos, uma é fundamental: a consta-

tação de que hoje o Brasil não dispõe de uma Política articulada para doenças raras. 

Sem essa política, sobram boas intenções e faltam planejamento e ação articulados, 

realistas e bem sucedidos.

Falta uma Política Nacional. E, na ausência dela, sobram preconceitos e equívocos. Da 

parte dos governos, ao suporem que podem examinar uma questão como esta atentos 

apenas aos custos. E, pior, tomando como base informações que não correspondem à 

realidade. Da sociedade, ao presumir que os governos negligenciam o enfrentamento 

da questão apenas por falta de sensibilidade ou respeito ao sofrimento dos pacientes 

com doenças raras e seus familiares. E de ambos, governo e sociedade, quando pen-

sam que a solução para a questão virá da judicialização, que apenas amplia a incerteza 

e a insegurança.

Por tudo isso, a defesa pela Interfarma da adoção de uma Política Nacional para 

Doenças Raras, que expresse o compromisso de todos com definições sensatas, cla-

ras, graduais, alinhadas ao dever de ampliar o acesso a tratamentos de forma justa e 

sustentável.

Além da publicação deste texto resumo, a realização de seminários e discussões com 

autoridades do Governo Federal, parlamentares, cientistas, pacientes - enfim, uma 

série de ações e eventos, dará sequência a esse esforço. Contribuir para o debate, 

colaborar para a adoção de uma Política e, ao fim, ajudar a ampliar o acesso aos tra-

tamentos são os nossos objetivos. Esperamos que sejam alcançados.

Boa leitura!

Theo van der Loo  Antônio Britto
Presidente do Conselho Diretor Presidente-Executivo

Doenças Raras — Contribuições para uma Política Nacional 5
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Prefácio

Até o início dos anos 80, os pacientes com doenças raras não faziam parte da agenda 

das autoridades governamentais. A atuação de organizações de pacientes e movi-

mentos sociais ao redor do mundo não apenas deu voz às necessidades dessas pes-

soas como contribuiu para que as doenças raras passassem a ser consideradas um 

problema de saúde pública.  

Essa nova abordagem impulsionou a criação de inúmeros programas oficias volta-

dos à assistência desses pacientes e o advento de incentivos regulatórios e econômi-

cos para o desenvolvimento de drogas destinadas ao tratamento de doenças raras, 

os medicamentos órfãos.  

Em maior ou menor grau, como resultado desse conjunto de medidas, das inovações 

da medicina e de uma maior conscientização da sociedade, governos, instituições, 

empresas, pacientes e familiares, o tratamento das doenças raras avançou, no Brasil 

e no exterior. Mas esse contexto trouxe à tona também uma série de novas questões 

- da própria definição de doenças raras, ao preço dos medicamentos, passando pelo 

impacto no sistema de saúde. 

O principal desafio, velho conhecido dos gestores públicos, está na equação de um 

binômio: equilibrar a necessidade de atender adequadamente às demandas dos pa-

cientes com os custos crescentes do setor, decorrentes do progresso científico e do 

avanço tecnológico.  

O Brasil não foge à regra geral: apesar dos avanços, o caminho a ser percorrido 

ainda é longo. Não existe tratamento efetivo e seguro para muitas das doenças raras; 

diversas barreiras dificultam o acesso dos pacientes a tratamentos especializados e 

medicamentos. Faltam pesquisas e informações sobre essas doenças; os profissio-

nais da área carecem de treinamento e capacitação – o que compromete ou retarda 

o diagnóstico – e, muitas vezes, o próprio sistema de saúde não oferece meios para 

que seja realizado a tempo. 

É neste cenário complexo, que desafia autoridades de saúde e todos os segmentos en-

volvidos com a questão das doenças raras, que a Interfarma – Associação da Indús-

tria Farmacêutica de Pesquisa – oferece neste documento sua contribuição para que 

o tema ocupe o espaço que lhe é devido na agenda do país e sirva de reflexão para as 

ações do Executivo e de parlamentares ligados à causa, requisitos importantes para 

que o Brasil possa avançar na atenção que dispensa às pessoas com doenças raras.

Maria José Delgado Fagundes
Diretora — Interfarma

Maria Joséé DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDelg
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tadas cirurgicamente ou com medicamentos regulares, 

que ajudam apenas a atenuar os sintomas.

No Brasil, o tema também não é novo para as autorida-

des de saúde. Embora o país careça de políticas públicas 

específicas para doenças raras, desde o início dos anos 

2000 o assunto tem sido alvo de discussões – ainda que 

se tenha optado por tratá-lo pelo viés das doenças ge-

néticas.

Em 2004, o Ministério da Saúde criou um grupo de tra-

balho com o intuito de sistematizar uma proposta de 

Política Nacional de Atenção à Genética Clínica no SUS. 

A proposta chegou a ser elaborada, mas não foi levada 

adiante.

Cerca de cinco anos mais tarde, foi instituída a Política 

Nacional de Atenção Integral à Genética Clínica cujos 

resultados, embora constituam um avanço, são conside-

rados insuficientes por especialistas do setor.

A falta de uma perspectiva ampla, que leve em conta as 

especificidades e ofereça respostas para as diferentes ne-

cessidades do universo envolvendo as doenças raras – as 

que não possuem tratamento; as que podem se benefi-

ciar com o tratamento dos sintomas; e as que dispõem de 

tratamentos com medicamentos órfãos – tem sido uma 

barreira que dificulta e, ás vezes, até impede, o acesso do 

paciente a uma assistência adequada.

Figura 1. A última década concentrou a maior parte da inclusão de programas de doenças raras.

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global (IMS - Junho 2012)

1. Introdução
O interesse pelas doenças raras tem aumentado nos úl-

timos anos, paralelamente ao reconhecimento de que 

representam um problema de saúde pública. A última 

década concentrou o desenvolvimento da maior parte 

dos programas oficiais para doenças raras em várias par-

tes do mundo, período em que inúmeros países, inclu-

sive emergentes, criaram políticas específicas voltadas à 

questão.

Embora possuam diferentes definições e abordagens em 

torno do tema, as políticas públicas desenvolvidas ao 

redor do mundo têm apresentado uma gama de solu-

ções para ampliar o acesso dos pacientes à assistência. 

O desafio é considerável, levando-se em conta que 95% 

das doenças raras não possuem tratamento e dependem 

de uma rede de cuidados paliativos que garantam ou 

melhorem a qualidade de vida dos pacientes.

Na outra ponta do espectro está uma pequena porcenta-

gem das doenças raras que dispõe de tratamentos medi-

camentosos capazes de interferir na sua progressão – os 

chamados medicamentos órfãos – mas o custo elevado 

das drogas tem exigido dos governos decisões políticas 

e procedimentos específicos para garantir seu forneci-

mento contínuo. Entre um grupo e outro, encontram-se 

certas modalidades de doenças raras que podem ser tra-

EUA
Orphan Drug 

Act FDA

Japão
Orphan Drug 

Regulation 
Min. Health, 

Labour & 
Welfare

Canadá
Regulamento 
para garantir 

acesso a 
medicamentos 

essenciais

China
2 provisões 

para 
doenças 

raras

Austrália
Orphan 
Drugs 

Program 
TGA

União EURO
Reg. 141/2000

EMEA

Colômbia
Ley 1392

Congreso de 
la República

México
244 BIS

Gen. Congress

• China: projeto de doenças raras 

está sob revisão pelo Congresso 

Nacional do Povo.

• Canadá: em 2008 o parlamento 

aprovou Bill M-426 chamando 

para o desenvolvimento de uma 

abordagem nacional para o 

financiamento de medicamentos 

de doenças raras (a proposta 

aguarda a aprovação pelo Senado).

• Chile: em setembro de 2011 

um projeto de lei foi proposto e 

está aguardando aprovação pelo 

Congresso.

1983 1993 1998 1999 2000 2002 2010 2012
Regulamentações em 

desenvolvimento
1996
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2. Doenças 
raras, doenças 
negligenciadas e 
medicamentos 
órfãos
Quando se trata de doenças raras não existe unanimi-

dade sequer em relação ao seu conceito. Em comum, 

apenas a definição de que pertencem ao grupo das do-

enças que afetam uma pequena parcela da população. De 

modo geral, analisando-se os vários conceitos adotados 

no mundo, é possível situar as doenças raras na faixa 

das que possuem prevalência máxima variável de 0,5 a 

7 por 10.000 habitantes. Esse dado, que aparentemente 

pode parecer irrelevante, é fundamental para definir o 

escopo e amplitude das políticas oficiais desenvolvidas 

por cada país.

Na comparação com eles, o Brasil está um passo atrás: 

assim como não conta com uma política oficial especí-

fica para doenças raras, tampouco possui um conceito 

oficial para defini-las. Como tentativa de avançar nessa 

questão, alguns projetos de lei relacionados a doenças 

raras ou medicamentos órfãos estão atualmente em tra-

mitação no Congresso Nacional. Além de estabelecer 

diretrizes para um programa nacional para o tratamento 

de doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), procuram definir sua prevalência, situando-a em 

6,5 por 10.000 habitantes, o mesmo parâmetro europeu.

O conceito de doença rara é, com frequência, confun-

dido também com o de doença negligenciada, inclusive 

pelas legislações sanitárias de alguns países. Na raiz deste 

equívoco está, possivelmente, a utilização indistinta do 

termo “medicamento órfão” para designar tanto os tra-

tamentos de uma doença rara quanto os de uma doença 

negligenciada.

Enquanto as doenças raras têm sua denominação decor-

rente da baixa prevalência na população, as negligencia-

das se referem às chamadas doenças tropicais, comuns 

em países ou regiões em desenvolvimento, e que atin-

gem, em geral, populações de baixa renda. É o caso da 

Leishmaniose, Chagas, Hanseníase e outras endemias 

causadas por agentes infecciosos e parasitários.

A adoção do termo “negligenciada” tem como base a 

falta de incentivos para atividades de pesquisa. Embora 

sejam responsáveis por quase metade das doenças nos 

países em desenvolvimento, os investimentos em P&D 

não priorizam essa área. O mesmo critério é utilizado 

para definir os “medicamentos órfãos”. Devido à inexis-

tência de um mercado suficiente para absorvê-los, não 

há estímulos para a pesquisa, desenvolvimento e pro-

dução de drogas e vacinas para preveni-las ou tratá-las.

Perfi l epidemiológico

Estima-se que existam cerca de 7.000 doenças raras no 

mundo. Se individualmente atingem um número restri-

to de pessoas, em conjunto afetam uma parcela consi-

derável da população mundial – entre 6% e 8%, ou 420 

milhões a 560 milhões de pessoas. Desse total, aproxi-

madamente 13 milhões estão no Brasil, segundo estas 

estimativas.

Em torno de 80% das doenças raras tem origem genéti-

ca. O restante decorre de infecções bacterianas e virais, 

alergias, ou causas degenerativas. A maioria das doenças 

raras (75%) se manifesta no início da vida e afeta, sobre-

tudo, crianças de 0 a 5 anos. Elas contribuem ainda sig-

nificativamente para a morbimortalidade nos primeiros 

18 anos de vida.

Indicadores tão perversos tornam evidente a necessida-

de de se pensar uma política de assistência que garanta 

um futuro melhor e inserção social para essas crianças e 

também para seus cuidadores – em geral familiares, que 

abandonam todas as atividades para assumir exclusiva-

mente este papel.

No complexo universo das doenças raras, existem pelo 

menos três diferentes situações que devem ser contem-

pladas em qualquer política de saúde: 95% não possuem 

tratamento e demandam serviços especializados de rea-

bilitação que promovam a melhoria da qualidade de vida 

dos pacientes;

Em torno de 2% das doenças raras podem se beneficiar 

de medicamentos órfãos capazes de interferir na evolu-

ção da doença. Os outros 3% contam com tratamentos já 

estabelecidos para outras doenças, que ajudam a atenuar 
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os sintomas. Nesses casos, o medicamento, apesar de 

ministrado no cuidado de um paciente com doença rara, 

não é considerado um medicamento órfão.

3. O cenário 
no Brasil
Prestar assistência adequada aos pacientes com doenças 

raras significa formular uma política capaz de combinar 

as duas principais facetas da questão: cuidados e trata-

mento por um lado; oferta de medicamentos órfãos, por 

outro.

Na prática, esse binômio requer a organização de uma 

rede de serviços que mescle tratamentos e medicamen-

tos de alto teor tecnológico com procedimentos de baixa 

complexidade e possa suprir as principais necessidades 

dos pacientes: diagnóstico preciso e precoce – um dos 

grandes problemas enfrentados por essas pessoas; pro-

fissionais qualificados – há um déficit de conhecimento 

médico e científico acerca dessas doenças; infraestrutura 

condizente com as diferentes necessidades de saúde dos 

pacientes; acesso a medicamentos e acompanhamento 

dos tratamentos ministrados.

O fato de o Brasil não possuir uma política oficial es-

pecífica para doenças raras não significa, porém, que 

os pacientes não recebam cuidados e tratamento. Os 

medicamentos acabam chegando até eles, na maioria 

por via judicial. E o SUS, de uma maneira ou de outra, 

atende essas pessoas – porém, de forma fragmentada, 

sem planejamento, com grande desperdício de recursos 

públicos e prejuízo para os pacientes.

Política pública por 
protocolo clínico

O Ministério da Saúde informa que existem atualmente 

26 protocolos clínicos ligados a doenças raras no âmbito 

do SUS – 18 elaborados já sob a égide da nova Política 

Nacional de Atenção Integral à Genética Clínica. Por 

meio desses protocolos, – a porta oficial de acesso à as-

sistência para doenças raras no sistema público – esta-

riam sendo oferecidos 45 medicamentos, tratamentos 

Figura 2. Menos de 2% das mais de 7 mil doenças raras 

são tratadas por drogas órfãs, principalmente para 

condições oncológicas.

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto 

global (IMS - Junho 2012)

Sem tratamento
~6.600 (95%)

Tratamento com drogas convencionais
~250 (3,5%)

Tratadas com drogas órfãs
~131 (1,8%)

Estimadas mais de 7.000 doenças raras

Neurológicas

12%

Metabólicas

12%

Cardio e Respiratória

12%

Imunológicas

13%

Oncológicas

51%

Indicações terapêuticas de drogas órfãs nos EUA



10

cirúrgicos e clínicos, realizados 70 mil consul-

tas e mais de 560 procedimentos laboratoriais 

para tratamento e diagnóstico – com investi-

mento superior a R$ 4 milhões por ano.

Porém, embora citadas pelo Ministério da 

Saúde, algumas doenças, – como Pompe, Hi-

mocistenúria, Fabry e todas as formas de Mu-

copolissacaridose – não foram incluídas em 

nenhum protocolo clínico desde que a política 

foi criada.

Além disso, dos 18 protocolos mais recentes, 

apenas um – para tratamento da Doença de 

Gaucher – incorpora drogas órfãs. Os outros 

incluem somente medicamentos convencio-

nais, que amenizam os sintomas das doenças, 

mas não interferem na sua evolução.

Atualmente, a quase totalidade das doenças 

raras que dispõem de medicamentos órfãos 

registrados na ANVISA continua fora dos pro-

tocolos clínicos, o que representa uma barreira 

considerável ao acesso a essas drogas por meio 

do SUS. De acordo com levantamentos realiza-

dos pela Interfarma, 14 doenças encontram-se 

nessa situação: contam com drogas aprovadas 

pela ANVISA e comercializadas no país, mas 

excluídas da agenda do governo.

Figura 4.  14 doenças têm tratamento farmacológico comercializado no Brasil

Doenças mantidas Droga comercializada no Brasil (marca; ingrediente ativo; empresa)

Doença de Pompe Myozyme; alfalglicosidase; Genzyme

Homocistinúria Biotine: diversas opções no mercado

Doença de Fabry Replagal; alfagalsidase; Shire • Fabrazyme; beta-galsidase; Genzyme

Mucopolissacaridose I Aldurazyme; laronidase; Genzyme / BioMarin

Mucopolissacaridose II Elaprase; idursulfase; Shire

Mucopolissacaridose VI Naglazyme; galsulfase; BioMarin 

Niemann-Pick Tipo C Zavesca; miglustate; Actelion 

Hipertensão Arterial Pulmonar Tracleer; bosentan; Actelion 

Leucemia Mielóide Aguda Evomid; idarrubicina; Evolabis • Zavedos; idarrubicina; Pfi zer 

Esclerose Lateral Amiotrófi ca Rilutek; riluzol; Sanofi -Aventis

Doença de Gaucher Zavesca; miglustate; Actelion • Cerezyme; imiglucerase; Genzyme • Vpriv; alfavelaglicerase; Shire

Angioedema Hereditário Firazyr; acetato de icatibant; Shire

Acromegalia Somavert; pegvisomant; Pfi zer

Polineuropatia Amiloidótica Familiar Vyndaqel; tafamidis meglumine; Pfi zer

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global (IMS - Junho 2012)

Figura 3.  18 doenças abrangidas pela Política Nacional 2009 que 

tiveram seu protocolo de tratamento concebido*

Doenças 

Doença de Addison

Doença Celíaca

Hiperplastia Adrenal Congênita

Hipotireoidismo Congênito

Doença de Crohn

Fibrose Cística do Pâncreas

Fibrose Cística Pulmonar

Doença de Gaucher

Angioedema Hereditário

Ictiose Hereditária

Hipoparatireoidismo

Hipopituitarismo

Miastenia Gravis

Esclerose Múltipla

Fenilcetonúria

Doença Falciforme

Síndrome de Turner

Doença de Wilson

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global (IMS - Junho 2012)

* 17 protocolos não utilizam medicamentos que interferem na programação das doenças 

(drogas órfãs), tratando apenas os sintomas.



Doenças Raras — Contribuições para uma Política Nacional 11

O estudo aponta ainda que a própria política oficial 

para doenças raras – baseada em protocolos clínicos 

por doença – contribui para perpetuar uma assistência 

inadequada em termos de diagnóstico, infraestrutura e 

capacitação profissional. Para reduzir os gargalos, seria 

desejável considerar as doenças raras no seu contexto ge-

ral e estruturar uma rede de assistência capaz de oferecer 

respostas para as diferentes categorias de cuidados que 

os pacientes requerem.

Incorporação de 
medicamentos x judicialização

A oferta de medicamentos órfãos pelo SUS depende da 

sua incorporação em um protocolo clínico que, por sua 

vez, depende de uma avaliação técnica e econômica de 

viabilidade. Porém, os critérios empregados pelo Go-

verno para avaliar a disponibilização de medicamentos 

órfãos pelo sistema público – baseados em custo-efetivi-

dade – têm, na maioria dos casos, excluído os pacientes 

da possibilidade de obter este tipo de tratamento.

A legislação brasileira estabelece que os medicamentos 

destinados a doenças de baixa prevalência sejam analisa-

dos, para efeitos de incorporação no SUS, pelos mesmos 

parâmetros usados para os de grande prevalência. São 

levados em conta quesitos como eficácia do tratamento 

e impacto de custos, em comparação com outros medi-

camentos de mesma natureza.

Se na teoria esses parâmetros são justificáveis para pla-

nejar e priorizar os gastos públicos, na prática têm fun-

cionado como um enorme obstáculo para os pacientes 

com doenças raras. A baixa prevalência das doenças não 

possibilita que os testes clínicos de comprovação de efi-

cácia dos medicamentos órfãos tenham a mesma dura-

ção e número de pacientes envolvidos que os de grande 

prevalência.

Por se destinar a poucas pessoas e não ter seu custo de 

desenvolvimento diluído entre grandes grupos popu-

lacionais, os medicamentos órfãos acabam sendo mais 

caros que os convencionais. Além disso, a maioria dessas 

drogas não conta com outro medicamento com a mesma 

função que permita a realização de uma análise compa-

rativa de custo-efetividade, como determina a legislação.

Para tentar romper esse círculo vicioso que dificulta o 

acesso aos medicamentos órfãos, muitos pacientes têm 

recorrido à justiça, com considerável impacto financeiro 

para o poder público. Uma medida do problema está no 

fato de o Ministério da Saúde ter desembolsado, apenas 

em 2011, R$ 167 milhões para atender a 433 ações ju-

diciais que determinavam a compra de remédios para 

pessoas com doenças raras.

De acordo com o estudo da Interfarma, para facilitar o 

acesso dos pacientes às drogas órfãs e evitar os custos 

elevados decorrentes da judicialização seria necessário 

ajustar os parâmetros de análise às particularidades das 

doenças raras, substituindo os critérios de custo-efetivi-

dade por outros mais adequados, como o da efetividade 

clínica.

4. Barreiras à 
assistência no Brasil
A falta de uma política oficial para doenças raras tem 

transformado a vida dos pacientes em uma excruciante 

corrida de obstáculos, seja no tocante a cuidados e trata-

mento, seja em relação a medicamentos, – estes últimos, 

sujeitos a inúmeros entraves regulatórios que dificultam 

sua entrada no mercado e no SUS.

Difi culdade de acesso a 
cuidados e tratamento

Diagnóstico tardio

A primeira grande dificuldade que as pessoas enfrentam 

é saber que são portadoras de uma doença rara. São duas 

as principais causas do problema: a inexistência de pro-

fissionais capacitados para fazer o diagnóstico clínico e o 

fato de o SUS não incluir no seu rol de procedimentos os 

testes genéticos necessários para confirmar o diagnósti-

co. Estima-se que os pacientes levem em média de dois a 

quatro anos perambulando pelos serviços de saúde e por 

profissionais de várias especialidades até que a doença 

seja identificada.

O resultado não poderia ser pior para todos. O diagnós-

tico tardio faz com que a doença evolua rapidamente 

e atinja estágios crônicos e incapacitantes, tornando o 
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Um dos mais ativos apoiadores da Frente Parlamentar de 

Combate às Doenças Raras (Câmara dos Deputados) e or-

ganizador de encontros e debates sobre o tema, o deputado 

federal Romário defende a necessidade de o país adotar um 

programa oficial específico para essas doenças.

Romário afirma que os pacientes estão sendo mal assis-

tidos e propõe uma série de iniciativas para qualificar o 

atendimento e ampliar o acesso a drogas órfãs. Para viabi-

lizar esse processo, o parlamentar destaca a necessidade de 

o Governo assumir a responsabilidade social em relação às 

pessoas com doenças raras.

P: Como o senhor avalia a assistência dada atualmen-

te aos pacientes de Doenças Raras no Brasil?

R: As pessoas afetadas por doenças raras ainda são muito 

mal assistidas pelo Governo, até mesmo pela complexidade 

do problema. São mais de 8 mil tipos de doenças raras. Es-

sas enfermidades ainda são pouco conhecidas pela ciência, 

e muitas sem tratamento. Avalio que a saúde pública bra-

sileira está engatinhando no atendimento a essas pessoas.

P: O que é necessário para que o país avance na nesta 

área?

R: O país deve avançar em pesquisa genética, ampliar a 

rede de assistência genética. De acordo com dados do pró-

prio Governo, existem apenas 80 hospitais em todo o País 

que oferecem algum tipo de tratamento ligado à especiali-

dade. Ampliar essa rede ajudaria, sobretudo, as pessoas de 

baixa renda e as que vivem distante dos grandes centros. 

Essa parcela da população é a que mais sofre e que enfrenta 

maior dificuldade para obter um diagnóstico precoce.

P: Qual é a sua posição em relação ao possível desen-

volvimento de uma política nacional para doenças 

raras no âmbito do SUS?

R: Sou totalmente a favor. Hoje existem projetos na Câma-

ra dos Deputados que enumeram uma série de obrigações 

do Governo para melhor atender as pessoas com doenças 

raras. Apoio todas essas iniciativas que, entre outras deter-

minações, estabelecem assistência médica, farmacêutica e 

reabilitação plena aos portadores de doenças raras.

P: Quais são, a seu ver, as prioridades que uma políti-

ca desta natureza deve contemplar?

R: Em termos de cuidados e tratamento, o diagnóstico pre-

coce é uma atitude primária que vai retardar, em alguns 

casos, o avanço das doenças. Mas isso passa também pela 

capacitação dos profissionais da área. É lamentável que 

alguns pacientes pulem de consultório em consultório e 

levem tanto tempo para conseguir um diagnóstico.

P: E em relação à disponibilização de medicamentos 

órfãos?

R: Agilidade na análise para concessão do registro de me-

dicamentos deve ser prioridade. Essa é uma queixa fre-

quente dos pacientes com doenças raras. A demora na li-

beração de um medicamento pode ser o tempo entre a vida 

e a morte de uma pessoa.

P: Hoje a incorporação de medicamentos órfãos no 

SUS é sujeita a muitas barreiras. O que seria necessá-

rio para ampliar o acesso das pessoas com doenças 

raras a este tipo de tratamento?

R: O Governo deve subsidiar as pesquisas e a produção 

de medicamentos órfãos. Uma parcela da população não 

pode ficar desamparada porque essas drogas não são lu-

crativas. É importantíssimo que o Brasil assuma essa res-

ponsabilidade social.

“É lamentável que os 

pacientes pulem de 

consultório em consultório 

e levem tanto tempo para 

conseguir um diagnóstico”. 

Entrevista com deputado 
federal Romário
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tratamento mais sacrificante e pouco efetivo para o pa-

ciente. O sistema público, por sua vez, é obrigado a aten-

der as situações mais complexas geradas pela evolução 

das doenças – como internação e medicamentos – que 

acarretam custos mais elevados.

Há ainda um contingente de pacientes que continuam 

gravitando na órbita do sistema de saúde sem jamais 

receber diagnóstico, tornando clara a necessidade de in-

tensificar esforços tanto na atenção e assistência como 

na área da pesquisa.

Falta de profi ssionais capacitados

Em torno de 80% das doenças raras tem origem gené-

tica e precisa ser acompanhada por médicos geneticis-

tas. Atualmente, existem no Brasil cerca de 200 médicos 

especializados e registrados na Sociedade Brasileira de 

Genética Médica – o equivalente a um geneticista para 

cada 1,25 milhão de brasileiros. Para se ter uma medida 

da defasagem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda que haja um geneticista para cada 100.000 

habitantes. Por esse critério, o Brasil apresenta um déficit 

atual de aproximadamente 1800 profissionais.

Insufi ciência e concentração 
regional dos centros de referência

Além da escassez de profissionais, a maioria está con-

centrada nas regiões Sul e Sudeste do país, onde se en-

contram os centros de referência em genética médica. 

Embora vinculados a universidades, que contam inclusi-

ve com hospitais, os centros não integram formalmente 

o SUS e são financiados com recursos provenientes de 

agências de fomento à pesquisa ou da indústria farma-

cêutica.

Diante da carência generalizada de suporte aos pacientes 

com doenças raras, esses centros acabam prestando uma 

assistência médica informal e individualizada, utilizan-

do parte da verba que deveria estar sendo destinada à 

pesquisa e parte dos recursos do próprio SUS, que cus-

teia alguns exames.

Já os pacientes que não conseguem acesso aos centros 

têm seu tratamento inteiramente custeado pelo SUS. Em 

contrapartida, não contam, em geral, com profissionais 

capacitados para conduzir um tratamento adequado e 

acabam recebendo uma assistência fragmentada e in-

suficiente.

Custos sociais diretos e indiretos

A concentração dos centros de referência no Sul e Sudes-

te do país gera um afluxo de pacientes e cuidadores para 

essas regiões. Dada a gravidade de grande parte dessas 

doenças e o fato de se manifestarem com maior frequ-

ência durante a infância, acabam mobilizando familiares 

e pessoas próximas, que passam a se dedicar exclusiva-

mente ao cuidado dos pacientes. Este é um custo que 

também acaba recaindo sobre os cofres do governo, já 

que deixam de trabalhar e passam a contar com o assis-

tencialismo público, praticamente sem perspectivas de 

retomar suas atividades anteriores.

Medicamentos órfãos

Demora para concessão de registro

De acordo com a legislação brasileira, a comercialização 

de medicamentos no mercado nacional depende da ob-

tenção do registro junto à ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária). A concessão do registro, por sua 

vez, está vinculada à comprovação de requisitos como 

segurança e eficácia do produto e aí reside um dos pon-

tos de estrangulamento do processo

A verificação desses requisitos pela agência regulatória 

e a concessão do registro, que deveriam ser realizadas 

em um prazo de 90 dias, tem demorado, em média, dois 

anos. Um número considerável de solicitações de regis-

tro para medicamentos aguarda hoje na fila, postergan-

do a entrada no mercado de produtos importantes para a 

saúde da população, entre eles para doenças raras.

Relevância pública

O Brasil conta com uma legislação, a Lei n.º 9.782/99, 

que possibilita à ANVISA agilizar a concessão do regis-

tro de medicamentos e insumos farmacêuticos. Possui 

também uma norma, a Resolução da Diretoria Cole-
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No final de 2011, o senador Eduardo Suplicy apresentou 

ao Senado o Projeto de Lei n. 711, instituindo a Política 

Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Doença 

Rara. O PL está em tramitação na Comissão de Assuntos 

Econômicos e aguarda parecer do relator, senador Paulo 

Bauer.  Suplicy defende ainda a criação de um Fundo Na-

cional para Doenças Raras e, há cerca de um ano, apresen-

tou outro Projeto de Lei para viabilizá-lo.

“Sou francamente favorável à criação de uma Política Na-

cional de Doenças Raras no âmbito do SUS. Apesar de as 

doenças raras afetarem a vida de cerca de treze milhões 

de pessoas, o Brasil não possui, ainda, política positivada 

para essa população específica, nem estrutura de cuidados 

organizada. Além disso, o país desconhece a magnitude 

do problema e não conta com um mapeamento de suas 

especificidades e necessidades.

As pessoas com doenças raras enfrentam, hoje, gigantes-

cas dificuldades sociais. As barreiras são, muitas vezes, 

intransponíveis. O preconceito é frequente, assim como a 

visão assistencialista, que percebe esses indivíduos como 

um peso e não como parte integrante da sociedade. Muitos 

acabam isolados socialmente, devido à falta de estrutura 

adequada ao atendimento de suas necessidades específicas 

em escolas, universidades, locais de trabalho e de lazer. A 

grande maioria das pessoas com doenças raras não conta 

com as condições necessárias para atingir seu pleno po-

tencial.

Considero necessária uma mudança de cultura social no 

trato com as doenças raras em nosso país. A aprovação 

de uma legislação, como é o caso do PLS 711/2011, que 

estabeleça diretrizes nacionais para a condução de políticas 

públicas voltadas aos direitos das pessoas com doença rara 

é um passo importante nessa direção.

Entendo que seria muito importante criarmos também um 

Fundo Nacional para Doenças Raras, com a finalidade de 

apoiar projetos de pesquisa e empreendimentos correlatos 

na área de doenças raras e negligenciadas. Apresentei, em 

7 de maio de 2012, o Projeto de Lei do Senado n. 231, de 

2012, que cria este fundo”.

“Apesar de as doenças raras 

afetarem cerca de 13 milhões de 

pessoas, o Brasil não possui política 

voltada para essa população, nem 

estrutura de cuidados organizada”.

Entrevista com o senador 
Eduardo Suplicy 

giada (RDC n.º 28/07), que faculta às empresas solicitar 

prioridade para produtos considerados de relevância 

pública. Nesses casos, o prazo de análise e concessão de 

registro pode ser abreviado para 75 dias.

Porém, como a norma não define o que são doenças ra-

ras, os medicamentos órfãos não podem ser priorizados 

e tampouco considerados de relevância pública. Apesar 

de muitas vezes serem a única opção de tratamento, po-

dem levar anos para chegar aos pacientes, que se privam 

desse benefício.

Demora em fi xar preços

Além do registro sanitário, a comercialização de um me-

dicamento depende da atribuição de preço, a cargo da 

CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medica-
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mentos). Esse processo também pode ser muito demo-

rado, levando de 1 a 2 anos. Somadas as duas etapas – re-

gistro e determinação do preço – alguns medicamentos 

podem demorar até cinco anos para chegar ao mercado.

Os entraves burocráticos, aliados a dificuldades para es-

tabelecer preços que possibilitem às empresas recuperar 

os altos investimentos empregados no desenvolvimento 

e produção dos medicamentos órfãos, acabam se tor-

nando um desincentivo à introdução de seus produtos 

no país, prejudicando ainda mais o cuidado dos pacien-

tes.

Pesquisas clínicas

A realização de pesquisas clínicas para verificação da 

segurança e eficácia de medicamentos representa uma 

possibilidade importante de o país receber investimen-

tos e disponibilizar tratamentos inovadores para os pa-

cientes. Porém, a burocracia do governo tem prejudica-

do a participação do Brasil nos protocolos de pesquisa 

multicêntricos, nos quais grupos de pesquisadores de 

diferentes países conduzem testes clínicos simultâneos 

para um determinado medicamento.

Enquanto a média mundial para aprovação de pesquisas 

clínicas varia de 3 a 4 meses, no Brasil é preciso esperar 

o triplo do tempo. Por essa razão, o país tem perdido 

oportunidades importantes de integrar os protocolos 

multicêntricos e, como consequência, estreitado mais 

esta via de acesso dos doentes às drogas órfãs e acompa-

nhamento por um corpo clínico de excelência. No caso 

das doenças raras, os estudos que envolvem múltiplos 

países e centros têm grande peso, uma vez que, devido à 

baixa prevalência, os pacientes são recrutados em diver-

sas partes do mundo.

Mas este não é o único desestímulo no país aos patroci-

nadores das pesquisas e ao desenvolvimento de medica-

mentos órfãos. Por força de uma resolução do Conselho 

Nacional de Saúde, os patrocinadores de estudos clínicos 

devem continuar a fornecer aos pacientes, para o res-

to de suas vidas, o tratamento testado, quando houver 

algum benefício ao paciente, mesmo sem aprovação da 

ANVISA. Diante da baixa incidência das doenças raras, 

esta é uma questão problemática, uma vez que o patro-

cinador terá que fornecer o medicamento gratuitamente 

para a quase totalidade do seu mercado consumidor.

5. Experiências 
internacionais
A análise das experiências internacionais relacionadas 

às doenças raras pode trazer contribuições importantes 

para a discussão e elaboração de uma política pública 

voltada a essas doenças no Brasil. Embora a maioria dos 

países que possuem programas oficiais específicos para 

doenças raras sejam desenvolvidos, alguns emergentes 

– como China, Colômbia e Chile – estão ampliando es-

forços para aumentar o acesso dos pacientes aos tra-

tamentos. Estados Unidos, México, os 27 membros da 

União Europeia, Austrália, Japão, Singapura, Coreia do 

Sul e Taiwan são exemplos de países que desenvolveram 

políticas específicas para doenças raras e de como essa 

preocupação está disseminada pelo mundo.

Como pano de fundo dessas iniciativas, estão o reconhe-

cimento de que as doenças raras representam um pro-

blema de saúde pública, a ampliação das parcerias pú-

blico-privadas, a melhoria do recrutamento de pacientes 

para ensaios clínicos por meio da internacionalização 

desses estudos, o fortalecimento dos grupos de defesa 

dos pacientes e o aumento do interesse da indústria em 

certos nichos de mercado, inclusive o das doenças raras.

De modo geral, a experiência internacional está centra-

da em duas principais vertentes: a primeira se refere ao 

modo como alguns países estruturam serviços diferen-

ciados para atender às necessidades dos pacientes com 

doenças raras. A segunda diz respeito às estratégias para 

disponibilizar os medicamentos órfãos nos mercados 

nacionais e incorporá-los nos sistemas de saúde.

Assistência

Em relação a cuidados e tratamentos, os países da União 

Europeia – que adotam uma definição única para Doen-

ças Raras – são os mais avançados. Baseiam a assistên-

cia em clínicas multidisciplinares e priorizam o cuida-

do integrado. A França foi o primeiro país da Europa a 

aprovar um plano nacional para doenças raras, em 2005. 

A principal medida adotada para garantir diagnóstico, 

cuidados e tratamento, além de acesso a medicamen-

tos órfãos, foi a estruturação de centros de referência, 
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que funcionam dentro de hospitais-escola. Nos quatro 

primeiros anos de vigência do plano, foram criados 131 

centros no país.

A Itália adotou caminho semelhante ao dos centros de 

referência e instituiu, em 2001, uma rede nacional de 

prevenção, observação, diagnóstico e tratamento das 

doenças raras, – inserida no sistema público existente 

– além da gratuidade da assistência. A rede conta com 

centros em todas as regiões do país e prevê o comparti-

lhamento de informações entre eles.

Na Alemanha, a Liga Nacional de Ação para Pessoas 

com Doenças Raras – vinculada ao Ministério da Saú-

de – está discutindo a implementação dos centros de 

referência. Atualmente, o país conta com 16 centros de 

pesquisa sobre doenças raras.

Noruega, Dinamarca e Suécia adotam clínicas multidis-

ciplinares para doenças raras baseadas no conceito dos 

centros de referência. A otimização do tratamento e a 

redução de gastos são os principais impulsionadores da 

iniciativa.

Segundo um relatório de 2009 da EURORDIS – aliança 

de associações de pacientes de 49 países que representa 

544 doenças raras – o custo médio por criança tratada 

nos centros corresponde a apenas 33% do custo do trata-

mento em programas não integrados a essas instituições.

Medicamentos órfãos

Para agilizar o acesso dos pacientes a medicamentos, 

alguns países adotam estratégias destinadas a facilitar o 

registro – pré-requisito para a comercialização. Revisão 

acelerada da documentação e redução das exigências 

em relação a estudos clínicos são algumas das práticas 

mais frequentes. Em alguns casos, até a designação de 

droga órfã em outros países pode ser suficiente para a 

aprovação de um medicamento. Muitos países conce-

dem ainda incentivos às empresas fabricantes, como re-

dução de taxas e exclusividade de mercado em relação à 

concorrência.

O modelo de política adotado por cada país em relação 

aos medicamentos órfãos varia conforme as particula-

ridades do sistema de saúde – se é público ou privado 

e quem é o pagador majoritário desses custos. Nos Es-

tados Unidos, pioneiro na promulgação, em 1983, de 

uma política específica para medicamentos órfãos – o 

Orphan Drug Act – o caminho consiste em fornecer 

subsídios e facilidades para a indústria farmacêutica, a 

fim de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento dessas 

drogas.

Exclusividade de comercialização por sete anos, isenção 

de taxas, flexibilização de critérios para aprovação do 

medicamento pelo FDA (Food and Drug Administra-

tion) são alguns dos incentivos oferecidos no país, onde 

o sistema privado predomina. Além de disponíveis no 

mercado, a maioria dos medicamentos é coberta pelos 

seguros privados de saúde e pelo sistema público. O 

acesso raramente é negado, mas está submetido a meca-

nismos de reembolso e co-pagamento.

A União Europeia, por sua vez, implementou medidas 

de incentivos à pesquisa e desenvolvimento de medica-

mentos órfãos comuns a todos os países membros. No 

entanto, a política de acesso aos medicamentos é decidi-

da por cada país. Alguns também adotam o sistema de 

co-pagamentos mas, diferente dos EUA, o desembolso 

do paciente é pequeno.

A maioria dos países utiliza a avaliação de custo-efetivi-

dade para determinar a incorporação de medicamentos 

órfãos no sistema nacional de saúde, mas com algumas 

adaptações. A Alemanha, por exemplo, flexibiliza os cri-

térios de análise. Já a Inglaterra está estudando um siste-

ma diferenciado de avaliação.

A prioridade dos governos da Austrália e Canadá é agi-

lizar o acesso dos pacientes aos medicamentos órfãos. 

Como medida para facilitar o processo de registro dessas 

drogas, a autoridade sanitária australiana, o TGA, utili-

za a avaliação feita pelo FDA americano, adicionando 

um critério de eficácia clínica (não adota o de custo-

-efetividade).

No Canadá, existem vários mecanismos e programas 

que o paciente pode acionar para obter financiamento 

pelo Estado de um medicamento que não conste da lista 

geral de reembolso do país. A decisão sobre o pagamento 

integral do medicamento pelo governo ou se haverá al-

gum grau de co-pagamento é tomada caso a caso. Há rei-

vindicações da população para adoção de uma política 

específica que garanta o reembolso dos medicamentos 

órfãos pelo sistema público de saúde.
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Entre os países da América Latina, a situação no Mé-

xico, Chile e Colômbia é equivalente à do Brasil: existe 

uma preocupação em adotar políticas específicas para 

pacientes com doenças raras, mas o processo ainda está 

em curso.

O México, por exemplo, aprovou recentemente uma lei 

que determina que o governo faça esforços para dis-

ponibilizar os medicamentos e fomentar seu desenvol-

vimento. Porém, a legislação não especifica como isso 

deve ser feito.

No Chile, estão em tramitação diferentes projetos de lei 

referentes a doenças raras. Já na Colômbia, onde o siste-

ma público de saúde não é universal, – ao contrário de 

Brasil, México e Chile – a legislação garante assistência 

plena aos pacientes, mas não prevê acesso aos medica-

mentos órfãos.

No contexto dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia e China), a 

situação mais próxima à do Brasil é a da Rússia. Algumas 

drogas são reembolsadas pelo Estado e a via judicial é 

bastante utilizada para obtenção das outras.

Na Índia, a maioria da população recorre ao sistema pri-

vado de saúde. Com forte tradição na pesquisa e desen-

volvimento de medicamentos, a principal reivindicação 

é a adoção de uma política semelhante à dos EUA, com 

predomínio de incentivos para as empresas.

Já a China conta com um plano de saúde público que 

beneficia pequena parcela da população e não atinge a 

maioria dos que vivem na área rural. Ainda assim, o país 

dispõe de mecanismos que garantem rápida aprovação 

dos medicamentos para acelerar a comercialização.

Da análise das experiências internacionais adotadas por 

esses países, fica evidente a combinação de duas pers-

pectivas igualmente importantes: por um lado, a facilita-

ção da entrada de medicamentos órfãos no mercado; por 

outro, a viabilização do acesso dos pacientes a esses me-

dicamentos por intermédio do sistema público de saúde 

e, no caso das doenças que não dispõem de tratamento 

específico, a oferta de uma gama de serviços adequados 

de assistência à saúde.

A Austrália é o país que mais avançou nas iniciativas para 

que as drogas  órfãs cheguem rapidamente ao mercado e 

possam ser incorporadas e disponibilizadas aos pacien-

tes por meio da utilização de mecanismos diferenciados 

de avaliação. É um modelo que pode ser de grande inspi-

ração para o Brasil, sem deixar de considerar, entretanto, 

as características e particularidades do SUS.

Figura 5.  Apesar das práticas diferirem de país a país, alguns pontos podem ser aproveitados no caso brasileiro.

Itens analisados Aprendizados

Estudos clínicos: requisitos e 

obstáculos

Estudos clínicos geralmente são facilitados para os medicamentos órfãos. Algumas das 

ferramentas para permitir este cenário são: combinação de fases (por exemplo, II e III), exigência 

de pequeno grupo de pacientes (menos de 100) e análise “caso a caso”.

Organizações de pacientes (grupos de defesa) desempenham um papel importante na 

promoção da aprovação de drogas nos países analisados.

Evidências clínicas para garantir a 

aprovação

Exigência de perfi l de efi cácia do medicamento é menor do que drogas comuns: em alguns 

países, o aumento da taxa de sobrevivência é o principal critério considerado.

Evidências econômicas
Abordagem de Europa é menos restritiva nesse sentido, isentando de drogas a partir de uma 

análise econômica / impacto orçamentário em alguns países

Precifi cação / descontos
Política de descontos é uma prática comum. Medicamentos órfãos são propensos a seguir as 

mesmas regras de drogas comuns (por exemplo, descontos compulsórios).

Reembolso (a) A maioria dos países reembolsa / fornece gratuitamente medicamentos órfãos, apoiados pelo 

seu perfi l inovador e pela pressão dos locais POs

Financiamentos especiais

Na Europa existe fi nanciamento suplementar para drogas altamente inovadoras.  Em alguns 

países, parte do montante do fi nanciamento total da saúde dedica-se exclusivamente aos 

medicamentos órfãos.

Via rápida de aprovação A análise de via rápida de aprovação é realizada caso a caso em alguns países da Europa

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global (IMS - Junho 2012)

(a) O termo reembolso, utilizado ao longo do documento, se refere ao fornecimento de drogas pelo governo.
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Figura 6.  As principais características do sistema público de saúde e dos programas de acesso a drogas órfãs

País Sistema de Saúde Política para Doenças Raras – Acesso

EUA • Predominância do 

setor privado.

• Acesso ao sistema 

público tem restrições 

de renda e idade.

• Foco é incentivo a P&D. Não há política específi ca para o acesso a medicamentos órfãos, 

que são considerados dentro da categoria de medicamentos especializados. 

• A maioria das drogas órfãs é coberta tanto pelos seguros privados de saúde quanto pelo 

sistema público (Medicare e Medicaid).

• Acesso ≠ "acessível" (aff ordable) --> assim como para outros medicamentos especializados, 

existem mecanismos de co-pagamento - geralmente alto para drogas especializadas, 

que podem tornar o uso do medicamento muito oneroso para o paciente, afetando sua 

utilização.

• Medicare, o plano público de saúde federal para idosos e adultos defi cientes que se 

qualifi cam para o programa Social Security Disability Insurance. Crianças não são cobertas 

por esse plano público.

• O Medicaid é estadual e cobre famílias de muita baixa renda. Ou seja, grande parte da 

população depende de planos privados de saúde, que arcam com a maior parte dos custos 

desses medicamentos.

Austrália • Público Universal

• Conta com assistência 

farmacêutica

• Foco é o acesso a esses medicamentos. Não há incentivos para P&D.

• Fast-Track no registro: uso de informações do processo de aprovação do medicamento pelo 

FDA como documento básico

• Acesso aos medicamentos é feito via programas de assistência famacêutica, 2 deles 

direcionados a medicamentos altamente especializados e "medicamentos que salvam vida", 

direcionado para medicamentos tratam doenças de pouca prevalência e que ameaçam a 

vida do paciente, mas que não foram incorporados a lista geral de reembolso (compreensão 

de que medicamentos órfãos são clinicamente efi cientes, mas não se enquadram em 

critérios de custo-efetividade)

• Existe um mecanismo institucionalizado para acessar drogas ainda não registradas no país.

Canadá • Público Universal

• Assistência 

farmacêutica apenas 

para idosos e 

indigentes

• Foco é o acesso a esses medicamentos.

• Existe uma lista de remédios fi nanciados pelo governo.

• Se o medicamento está fora da lista, existem 3 mecanismos para acesso a drogas especiais 

--> Medicamentos órfãos são considerados dentro da categoria mais geral de "drogas 

especiais" ou "drogas especializadas".

• Existe ainda a possibilidade de co-pagamento.

• O judiciário não atua nessa esfera.

• Não há incentivo governamental para P&D.

União 

Europeia

• Existe uma política unifi cada de incentivos para P&D e para o registro de medicamentos. 

• Políticas de acesso a medicamentos órfãos são feitas individualmente por cada país.

• European Organization for Rare Diseases.

Inglaterra Público Universal

• Conta com assistência 

farmacêutica

• O acesso a um medicamento é garantido via incorporação da droga a lista de reembolso do 

sistema público.

• A inclusão de um medicamento na lista depende de parecer favorável do National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE), baseado em Avaliação de Tecnologia em Saúde 

(ATS) com critérios de custo-efetividade.

• Hoje, não há nenhuma especifi cidade atribuída às drogas órfãs na ATS. Elas são submetidas 

aos mesmos critérios de avaliação de uma droga para doenças prevalentes.

• Está em estudo a adoção de critérios diferenciados para avaliar as drogas órfãs.

• O NICE já fez uma proposta nesse sentido para ser adotada pelo Ministério da Saúde.

Alemanha • Público Universal

• Assistência 

farmacêutica para 

desempregados

• A inclusão de um medicamento na lista depende de parecer favorável do G-BA, baseado em 

ATS com critérios de custo-efetividade.

• As drogas órfãs têm critérios mais fl exíveis para serem colocadas na lista: não precisam 

provar um benefício adicional em relação a outras terapias existentes (não precisa de 

estudos de custo-efetividade).

• Caso as vendas brutas de algum medicamento denominado órfão ultrapasse 50 mi de 

euros, o G-BA pode pedir dados extras que comprovem benefício adicional, que deve ser 

providenciado em 3 meses, e a droga fi ca sujeita aos mesmos critério de aprovação que 

uma droga qualquer.

• "sickness fund" pode reembolsar uma droga ainda não aprovada.
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País Sistema de Saúde Política para Doenças Raras – Acesso

Espanha • Público Universal

• Conta com assistência 

farmacêutica

• Grande número de medicamentos órfãos na lista de reembolso.

• Pode haver co-pagamento dessas drogas.

• Quando certa droga  é  administrada no Hospital, seu pagamento vem do orçamento do 

Hospital.

Itália • Público Universal

• Conta com assistência 

farmacêutica

• Para integrar a lista de reembolso, uma droga órfã passa pelos mesmos procedimentos de 

uma droga comum.

• Há um fundo para reembolsar drogas órfãs que ainda esperam por aprovação de 

comercialização.

• Contam com centros de referência para doenças raras.

México • Público Universal • A legislação mexicana é um pouco mais avançada, no sentido de estabelecer, em lei, que 

fará esforços para disponibilizar os medicamentos órfãos necessários e tentará fomentar 

seu desenvolvimento.

• As formas concretas por meio das quais esses esforços serão feitos ainda não foram 

especifi cadas.

Chile • Público Universal

• Conta com assistência 

farmacêutica.

• Projetos de leis na área, que ainda se encontram em tramitação.

• Existem princípios na Constituição chilena que garantem a assistência em saúde pelo 

Estado.

Colômbia • Sistema misto.

• Acesso ao sistema 

público tem restrições.

• Existe legislação que estabelece assistência plena a esses pacientes, mas não trata do acesso 

a medicamentos órfãos em específi co.

Rússia • Público Universal • Situação bem semelhante a do Brasil: apenas alguns medicamentos estão na lista de 

reembolsáveis.

• Também tem problema de judicialização.

• Financiamento para compra desses medicamentos é das autoridades regionais de saúde 

(não vem do orçamento federal).

China • Plano público básico, 

que abrange pequena 

parte da população. 

• Grande inequidade 

entre área rural e 

urbana.

• Existe um mecanismo para aprovação rápida das drogas órfãs.

• Há incentivo para uso de drogas órfãs pelo governo.

• Proposta de Lei em tramitação no Congresso que estabelece mecanismos de reembolso de 

medicamentos órfãos e de rede de assistência aos pacientes.

Índia • Público Universal.

• Setor privado domina.

• Os reembolsos oferecidos pelo setor público são muito baixos. A maior parte dos custos fi ca 

com o paciente, o que inviabiliza muitas vezes o uso de medicamentos muito caros, como é 

o caso das drogas órfãs.

• Não tem uma política para P&D de drogas órfãs.

• As reivindicações mais presentes no país pedem por uma política de drogas órfãs 

semelhante a dos EUA, dado o potencial para pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos do país.

Fonte: “Propostas para uma Política Nacional de Doenças Raras”. Prospectiva Consultoria, Maio 2012. 

Figura 6.  Continuação.
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6. Propostas para 
uma Política 
Nacional de 
Doenças Raras 
no SUS

A análise das melhores práticas adotadas em todo o 

mundo mostra que a formulação de uma Política Nacio-

nal para Doenças Raras abrangente deve contemplar três 

frentes complementares:

• A primeira diz respeito à organização da assistência, 

garantindo acesso dos pacientes a cuidados e trata-

mentos;

• A segunda está relacionada com a adoção de mecanis-

mos diferenciados de registro para acelerar a entrada e 

comercialização de medicamentos órfãos no mercado 

brasileiro;

• E a terceira refere-se à política destinada a facilitar a 

incorporação das drogas órfãs no SUS.

Organização da assistência: 
acesso ao cuidado e tratamento

Um dos principais objetivos dessa frente é propiciar 

diagnóstico rápido e preciso, feito por profissionais ca-

pacitados, com rápido encaminhamento dos pacientes 

para os serviços de saúde que melhor respondam às ne-

cessidades diagnosticadas – sejam de reabilitação, trata-

mento paliativo ou disponibilização de medicamentos 

órfãos. Essa estrutura de atendimento deve prever ainda 

o acompanhamento dessas pessoas, com monitoramen-

to de sua evolução clínica e efeitos da medicação, além 

de oferecer estímulos à formação e reconhecimento dos 

médicos geneticistas no SUS.

O caminho proposto para viabilizar esse tipo de assistên-

cia é a constituição de uma Rede Nacional de Cuidados 

ao Paciente com Doença Rara, construída a partir da 

articulação de Redes Estaduais de Cuidados ao Paciente 

com Doença Rara. A coordenação de redes é um mo-

delo de assistência que o Brasil já adota, com sucesso, 

para algumas doenças. É o caso da Política Nacional de 

Sangue e Hemoderivados, que inclui o tratamento de 

coagulopatias hereditárias.

De acordo com esse modelo, cada rede estadual deve 

praticar tanto a Atenção Básica quanto a Atenção Espe-

cializada. No caso das doenças raras, à primeira caberá a 

identificação e acompanhamento de famílias e indivídu-

os com problemas relacionados a anomalias congênitas, 

erros inatos do metabolismo, doenças geneticamente 

determinadas e doenças raras não genéticas.

A atenção especializada, por sua vez, se encarregará do 

acompanhamento multidisciplinar e demais procedi-

mentos especializados relativos aos casos encaminhados 

pela atenção básica. Esse nível de assistência será com-

posto por Unidades de Atenção Especializada e Reabili-

tação e Centros de Referência.

A existência de Centros de Referência dotados com pro-

fissionais qualificados e especialistas é fundamental para 

garantir a realização de diagnóstico precoce e preciso e 

para o correto monitoramento e avaliação da evolução 

clínica dos pacientes.

Como o tratamento com medicamento órfão é caro, es-

tes especialistas ajudarão também a definir os pacientes 

elegíveis para receber essas drogas, de acordo com as 

premissas estabelecidas pelos protocolos clínicos para 

as doenças.

Para que esse modelo funcione adequadamente, os cen-

tros devem estar presentes em todo o território nacional 

e ser vinculados e financiados pelo SUS. Além disso, de-

vem estar integrados entre si e partilhar informações, de 

modo a possibilitar a criação de um Cadastro Nacional 

de Doenças Raras.

Como hoje os centros de referência são ligados a grupos 

de pesquisa genética de universidades, sem vínculo com 

o sistema público, não é possível obter dados oficiais 

sobre essas doenças. Isso sem contar a dificuldade que os 

pacientes enfrentam para conseguir assistência de forma 

integrada em todas as etapas do tratamento, multipli-

cada pelo fato de os centros e os geneticistas estarem 

concentrados no eixo Sul-Sudeste (veja mapa a seguir).
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Figura 7. Localização dos centros de referência existentes no Brasil.

1 centro de referência

2 centros de referência

Prioridade para concessão 
de registro

A exemplo de alguns países dotados com políticas es-

pecíficas para doenças raras, o Brasil também conta 

com normas e leis que permitem acelerar a concessão 

de registro dos medicamentos órfãos. A possibilidade 

de solicitação de análise prioritária é algo que já existe 

por meio da RDC 28/12, da ANVISA. A norma está em 

processo de revisão por meio de consulta pública e é 

um instrumento que pode ser ajustado para atender às 

especificidades dessas drogas e necessidades de saúde 

dos pacientes.

Para se beneficiar da análise prioritária na concessão 

do registro, o medicamento precisa, primeiro, receber 

da ANVISA o status de droga órfã. O fabricante pode 

requerer este status para o medicamento destinado ao 

tratamento de doenças com prevalência de 1 para 10.000 

pessoas. Essa condição garante, automaticamente, ava-

liação prioritária e concessão do registro pela ANVISA 

no prazo de até 45 dias. Concomitantemente, é feita a 

atribuição de preço junto à CMED, acelerando ao má-

ximo a disponibilidade do medicamento no mercado.

Incorporação de medicamentos 
órfãos no SUS

A política proposta delineia um programa específico 

e critérios claros e diferenciados para incorporação de 

medicamentos órfãos no SUS. Ela se baseia no fato de 

essas drogas serem clinicamente necessárias no trata-

mento de algumas doenças raras. O perfil único dessas 

doenças – baixa prevalência, pequeno número de par-

Fonte: Propostas para uma Política Nacional de Doenças Raras: Prospectiva Consultoria, Maio 2012.
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ticipantes em testes clínicos, ausência de outras drogas 

para comparação de efetividade e o custo elevado, entre 

outras particularidades – impede que se adequem aos 

critérios de custo-efetividade empregados atualmente e, 

portanto, que sejam incorporadas ao SUS via ATS (Ava-

liação de Tecnologia em Saúde).

A opção proposta para transpor essa barreira é a ado-

ção de parâmetros alternativos para incorporação des-

sas drogas nos protocolos clínicos, baseando a análise 

em sua necessidade clínica. As evidências derivadas dos 

testes clínicos usadas em uma primeira avaliação para 

incorporação pelo SUS podem ser complementadas por 

avaliações posteriores, derivadas de fármaco-vigilância, 

como forma de ampliar o universo estudado.

A ideia é viabilizar a implementação desse processo por 

meio de um canal diferenciado, que envolva a Secretaria 

de Atenção à Saúde (SAS) em conjunto com a CONITEC 

(Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

Figura 8. Mecanismo de incorporação no SUS.

Fonte: Propostas para uma Política Nacional de Doenças Raras: Prospectiva Consultoria, Maio 2012.

Negociação 
de preço 
concomitante

Entrada no Mercado

CMED(a)

Status de medicamento órfão 
(1:10.000)

Prioridade na análise 
(45 dias)

Incorporação no SUS

Prevalência (2:100.000) + 
critérios qualitativos

Tratamento cuidado

Coordenação dos centros 
de referência e da base 

de dados nacional

SUS

SAS 

ANVISA

REDE 
NACIONAL

PCDT(b) baseados 
em necessidade 
clínica

Farmacovigilância

ANVISA
SAS 

CONITEC

SAS-MS/ANVISA
Monitoramento de segurança e eficácia 

do medicamento  informação de 
base de dados (rede nacional)

SAS-MS/CONITEC
Criação ou atualização 
de PCDT com base em 

necessidade clínica

Drogas órfãs 

disponíveis 

no SUS

Medicamento sem resposta esperada para pacientes individuais 

 suspensão do tratamento para esses pacientes.

Medicamento sem resposta esperada pela maioria dos pacientes 

 medicamento terá registro cancelado.

Número de pacientes tratados ultrapassou 2.000  registro 

como órfã cancelado e novo processo para incorporação no SUS 

seguindo ATS convencional.(a) CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

(b) PCDT – Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
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SUS) – o órgão hoje responsável pelas avaliações de pro-

dutos e tecnologias.

Para integrar a lista de cobertura do SUS, porém, nem 

todos os medicamentos designados como órfãos para 

efeitos de registro devem ser avaliados pelos critérios 

alternativos. O parâmetro sugerido é o de incorporar 

no sistema público os medicamentos destinados ao 

tratamento de doenças que afetem, no máximo, 2 por 

100.000 pessoas – aproximadamente 4 mil pacientes, 

considerando-se a atual população brasileira. Este cri-

tério representa a prevalência média das doenças raras 

mais presentes no Brasil, (como não há dados oficiais 

nacionais, foram consideradas as prevalências mundial-

mente aceitas de cada uma das doenças).

O limite máximo de pacientes afetados deverá ser revisa-

do a cada dez anos, com base no Censo Demográfico do 

IBGE. Para efeitos de uma política nacional de doenças 

raras, o critério numérico deve ser complementado com 

parâmetros médicos e sociais:

 Razoável precisão diagnóstica da doença;

 Evidências epidemiológicas de que a doença reduz a 

expectativa de vida e de que a droga melhora a quali-

dade de vida do paciente;

 O medicamento precisa ser considerado clinicamente 

eficaz e necessário ao tratamento sem, no entanto, se 

adequar aos critérios de custo-efetividade;

 Inexistência de droga alternativa custo-efetiva para o 

tratamento da doença;

 Inexistência de outro tratamento não medicamentoso 

reconhecido por médicos como adequado e custo-

-efetivo para o tratamento;

 O custo da droga deve representar um fardo financei-

ro significativo para o paciente e seus familiares.

A continuidade do tratamento com droga órfã, crucial 

para os pacientes, deve ser baseada em avaliações peri-

ódicas realizadas pelos centros de referência. As infor-

mações sobre os pacientes tratados e as respostas aos 

tratamentos constituirão um banco de dados nacional, 

que alimentará um Cadastro Nacional de Pessoas com 

Doenças Raras.

Essas informações serão usadas para fármaco-vigilância, 

realizada por um comitê formado por integrantes da 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS-MS), da ANVISA e 

por médicos especialistas. Caberá ao comitê fazer uma 

avaliação sobre a segurança e eficácia do tratamento com 

Figura 9.  O governo brasileiro pode basear seu protocolo de doenças raras nas principais práticas mundiais

Itens analisados Aprendizados

Protocolos ofi ciais
• Protocolos normalmente incluem defi nições e políticas de outros países a fi m de aumentar a 

credibilidade.

Defi nições / requisitos

• A prevalência máxima varia entre 0,5 a 7 em 10.000 pessoas, sendo 5:10,000 prevalência defi nido na 

maioria dos países analisados.

• Além disso, a inexistência de tratamentos satisfatórios ou comercialmente viáveis é outro parâmetro 

considerado.

Produtos elegíveis
• A maioria dos países inclui apenas drogas e produtos biológicos nos protocolos. No entanto, os 

dispositivos de tratamento podem também ser considerados em alguns países.

Exclusividade de mercado

• Cerca de 7 a 10 anos, mas apenas para a indicação de doença rara (nos casos em que medicamentos 

estão aprovados para outras indicações).

• Em alguns países pode ser reduzido se a prevalência notadamente aumenta.

Reduções de taxas • Taxas de registro são muitas vezes reduzidas ou mesmo dispensadas.

Facilitação de registro

• Revisão acelerada da documentação e evidências reduzidas podem ser aceitas.

• A designação de droga órfã em outros países pode ser sufi ciente para aprovação.

• Assistência específi ca e consulta pode ser fornecida para os processos de aprovação de comercialização.

Incentivos de P&D • Créditos fi scais a alguns tipos de empréstimos para apoiar a P&D e os ensaios clínicos.

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global (IMS - Junho 2012)



24

o medicamento órfão e decidir sobre a sua manutenção 

no protocolo clínico.

A intenção é que os centros de referência funcionem 

com base em uma lógica semelhante à dos já existentes 

Hospitais Sentinelas constituídos pela ANVISA: serão 

responsáveis pela coleta e registro das reações ao uso 

do medicamento e de quaisquer outras ocorrências que 

derivem desse uso.

7. Financiamento
O estudo realizado pela Interfarma aponta cinco parâ-

metros relevantes de custo que devem ser analisados ao 

se considerar a implementação de uma Política Nacio-

nal para Doenças Raras no Brasil: despesas relativas a 

diagnóstico; com profissionais (médicos, enfermeiros 

e equipe de apoio); medicamentos; custos relacionados 

(hospitalizações e tratamentos adjuvantes, por exem-

plo) e custos não contemplados no orçamento da saúde, 

como transporte e cuidadores, entre outros.

Diagnóstico

Determinar com precisão a existência de uma doença 

rara demanda, em geral, uma combinação de exames de 

baixo custo – como os de sangue – com avaliações mais 

sofisticadas e de custo mais elevado, como o mapeamen-

to genético. Atualmente, grande parte desses recursos 

provém de orçamentos destinados à pesquisa.

O levantamento da Interfarma revela que a adoção de 

uma política nacional para doenças raras não provocaria 

elevação dos gastos públicos com diagnóstico. Embora 

seja de se esperar um aumento no número de pacientes 

diagnosticados, um sistema preparado e com profissio-

nais capacitados para atender a demanda acabaria pro-

movendo uma redução na ocorrência de diagnósticos 

errados ou imprecisos e, como consequência, na realiza-

ção de procedimentos desnecessários.

É importante lembrar ainda que, hoje, o poder público 

já arca com os custos decorrentes do grande volume de 

exames e consultas realizados durante a peregrinação, 

– que pode levar até quatro anos – dos pacientes pelo 

sistema de saúde em busca de diagnóstico. Isso sem con-

siderar o sacrifício que essa situação lhes impõem.

Profi ssionais

A falta de uma estrutura eficaz de atendimento aos pa-

cientes com doenças raras já sobrecarrega, em alguma 

medida, o sistema de saúde. Médicos, enfermeiros, fisio-

terapeutas e outros profissionais da saúde já são mobili-

zados no tratamento das complicações das doenças raras 

e durante o período de busca por diagnóstico. Porém, 

esses esforços ocorrem de maneira difusa e pontual. A 

introdução de uma política oficial otimizaria o trabalho 

dessas equipes que, com diretrizes bem estabelecidas 

pelo programa, poderia se tornar mais focada e com 

maior grau de resolubilidade.

Medicamentos

As drogas órfãs representam, no longo prazo, a maior 

parte dos custos totais relacionados ao tratamento das 

doenças raras. Com o estabelecimento de uma política 

pública oficial, é esperado, em princípio, que os custos 

com medicamentos aumentem. No entanto, existem de-

terminadas circunstâncias que tendem a limitar o cres-

cimento abrupto das despesas.

Uma delas está relacionada com os protocolos clínicos, 

que definirão parâmetros para identificar os pacientes 

elegíveis ao uso de drogas órfãs. Além disso, critérios 

médicos, sociais e econômicos também podem ser uti-

lizados para definir uma escala de priorização dos me-

dicamentos: prevalência da doença e número de pessoas 

que podem ser beneficiadas; taxas de cura x aumento 

da sobrevida; impactos na produtividade dos pacientes; 

custos sociais indiretos derivados da mobilização de pa-

rentes para cuidar dos pacientes; e aumento da precisão 

diagnóstica, que ajuda a evitar que pacientes não elegí-

veis se submetam a tratamento.

Ao dispor de informações mais precisas, o Governo 

pode se programar e fazer melhores acordos de compra 

de medicamentos, com base no volume. Do ponto de 

vista do setor privado, ter uma noção mais precisa da 

demanda também abre espaço para práticas comerciais 

mais flexíveis.

Existem ainda limitações inerentes à precariedade da 

atual estrutura de assistência. Ainda que indesejáveis, 
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Figura 10.  Análise de parâmetro de custo relevantes.

Parâmetros de custo
Impacto fi nanceiro 

esperado

Droga

Parâmetros de custo
Impacto fi nanceiro 

esperado

Diagnóstico

Outros custos relacionados

(taxa de hospitalização, tratamentos 

conjuntos, etc)

Pessoal

Custos fora do orçamento 

da saúde

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global 

(IMS - Junho 2012)

elas devem, em um primeiro momento, impedir uma 

explosão de demanda e de custos com medicamentos 

órfãos. Um dos principais problemas é a falta de centros 

de tratamento e a incapacidade do sistema de gerenciar 

o tratamento integral dos pacientes.

Pesam também a qualificação profissional deficiente e 

mal distribuída pelo país, já que existem poucos médi-

cos aptos a diagnosticar e tratar a maioria das doenças 

raras conhecidas. O caminho para transpor esse obstá-

culo é promover treinamento e qualificação das equipes 

de saúde, mas esse processo demora a exercer impacto 

significativo no sistema como um todo.

Outros custos relacionados

Na estimativa da Interfarma, os custos com hospitali-

zação e tratamentos auxiliares devem diminuir com a 

adoção de uma política para doenças raras. Se os pacien-

Figura 11.  Estimativa do montante fi nanceiro aplicado às drogas.

Doenças1

Número 

estimado de 

pacientes no 

Brasil4

# Pacientes adequados2 Custo total/ano (R$ MM) Variação

Atualmente 

tratados

Estimados: 

introdução 

da política

Atualmente
Estimado com 

a política3

Pacientes 

Tratados

Custo total 

estimado

MPS I 343 (If ) 93 130 34,8 38,6 40% 11%

MPS II 200 (If ) 100 140 73,8 93 40% 26%

MPS VI 200 (If ) 155 162 97,2 101,6 5% 5%

Niemann-Pick 

Tipo C 
200 (eu) 58 100 12,4 15,6 72% 26%

HAP 8.245 (br) 4.000 7.500 70 131 88% 87%

Angioedema 

hereditário 
3.840 (If ) 100 150 1,7 2,3 50% 35%

Fabry (2 

drogas) 
648 (If ) 203 332 60,2 89,4 64% 49%

Gaucher's 1.000 (EU) 650 1.000 60 100 54% 67%

Acromegalia5 10.450 (If ) 1.667 2.425 82,2 129,2 45% 57%

PAF 1.900 (If ) — 300 — 97,1 — —

Fonte: Dossiê de doenças raras e drogas orfãs: entendendo a situação Brasileira no contexto global (IMS - Junho 2012)

Considerando a adoção da política para este grupo de doenças:

• Mais de 5.000 pacientes beneficiados  aumento de ~75%.

• Montante adicional ~R$300M  aumento de ~60%.

• Compra total em programas especializados é ~R$ 3,5B/ano. Dessa forma, o impacto financeiro seria de ~8,5% do orçamento total.

(1) Estimativa de custo foi feita baseada nos dados da Interfarma. Foram consideradas doenças cujos dados estão disponíveis.

(2) Estimados pacientes devidamente diagnosticados, adequados ao tratamento e com acesso a drogas específicas.

(3) O desconto nas drogas dado pela indústria varia de 4% a 40%.

(4) Fonte da prevalência: (IF) – Interfarma, (EU) – União Européia.
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tes forem diagnosticados com acuidade e os protocolos 

de tratamento seguidos, espera-se que as complicações 

relativas à doença se tornem menos frequentes e que 

diminuam as taxas de internação e ocorrência de co-

morbidades (doenças associadas). Deve ocorrer ainda 

uma redução de gastos públicos com medicamentos e 

exames.

Custos não contemplados no 
orçamento da saúde

Atualmente, além dos gastos com saúde, o poder público 

arca com pelos menos dois outros custos que impac-

tam significativamente os orçamentos federal, estadu-

al e municipal: as despesas decorrentes do aumento de 

processos judiciais impetrados por pacientes para obter 

tratamento e medicação; e os gastos com seguridade so-

cial, os benefícios previdenciários a que têm direito os 

pacientes e seus cuidadores – em geral familiares, obri-

gados a abandonar suas atividades profissionais.

De acordo com a Interfarma, essas despesas, atualmente 

relevantes, tendem a diminuir com a introdução de uma 

política pública para doenças raras, aliviando concomi-

tantemente os cofres públicos, o sistema jurídico e o se-

tor previdenciário.

8. Conclusões
A experiência internacional, em especial na Europa, re-

vela que Centros de Referência direcionados a pacientes 

com doenças raras que oferecem tratamentos multidisci-

plinares e integrados promoveram economias significa-

tivas em relação ao tratamento convencional, pontual e 

fragmentado. A adoção de um sistema que preveja uma 

fase de implementação e outra de consolidação tende 

a promover grande melhora na assistência às pessoas 

com doenças raras e uma economia considerável com a 

otimização dos gastos do governo.

Dados do EURORDIS (aliança de pacientes de 49 países 

da Europa), por exemplo, mostram que o tratamento 

nos centros de referência custa em média 1/3 do valor 

dispendido com a assistência realizada fora desses pro-

gramas, com resolubilidade incomparavelmente maior.

Em relação aos medicamentos órfãos – que respondem 

pela maior parcela dos custos totais do tratamento das 

doenças raras – o estudo da Interfarma concluiu que 

deve ocorrer um aumento de despesas públicas como 

resultado da implantação de uma política oficial. Porém, 

em termos percentuais, esse crescimento será menor do 

que o aumento do número potencial de pacientes que 

podem ser tratados.

Tomando como base o grupo de doenças raras que dis-

põem de dados mais organizados – Mucopolissacaridose 

I, II e VI, Gaucher, Niemann-Pick Tipo C, Hipertensão 

Arterial Pulmonar, Fabry, Angiodema hereditário, Acro-

megalia e Polineuropatia Amiloidótica Familiar – a In-

terfarma prevê que o estabelecimento de um programa 

oficial poderá beneficiar mais de 5.000 pacientes com 

medicamento. Essa estimativa representa um aumento 

de 75% em relação à população atendida nos dias de 

hoje.

Por outro lado, o custo adicional estimado para viabi-

lizar esta vertente do programa, segundo a associação, 

seria de R$ 300 milhões – incremento de 60% em relação 

ao gasto atual do governo. Se for levado em conta o uni-

verso total das despesas federais com a compra de medi-

camentos para programas especializados – categoria na 

qual se inserem as doenças raras –, o impacto nas contas 

públicas seria de apenas 8,5% do total.

Já em relação às despesas púbicas com todos os tipos 

de medicamentos, – hoje na casa dos R$ 11,5 bilhões, 

– as drogas órfãs representariam pouco mais de 2,5% 

do total, com potencial de ampliar consideravelmente 

o número de pacientes assistidos e promover grandes 

benefícios para eles.

Dada a complexidade do tema e os inúmeros desafios a 

serem equacionados, é importante que a implementação 

de uma política nacional para doenças raras ocorra de 

maneira progressiva. Segundo a Interfarma, esse seria o 

caminho mais adequado para que parâmetros possam 

monitorados e ajustados ao longo do processo, de modo 

a propiciar a melhor utilização possível dos recursos 

públicos, com os melhores resultados para a saúde dos 

pacientes.
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Prezado(a),

Você está recebendo a quarta edição do Guia 

Interfarma.

A edição deste ano tem muitas novidades. 

Além dos dados de mercado, ranking da 

indústria farmacêutica e investimento 

em pesquisa e desenvolvimento, você vai 

encontrar neste Guia, informações sobre o 

Código de Conduta da Interfarma revisado, 

cujo conteúdo traz inédito acordo sobre as 

boas práticas no relacionamento entre a classe 

médica e a indústria farmacêutica, assinado 

com o Conselho Federal de Medicina (CFM).

Você encontrará também um levantamento 

dos últimos dez anos dos prazos para 

o registro de medicamentos no Brasil. 

Estes dados foram reunidos por meio do 

“Demorômetro”, ferramenta desenvolvida pela 

Interfarma, para mensurar o tempo médio de 

registro de medicamentos no Brasil. 

Você encontrará ainda neste Guia, contatos 

das áreas de comunicação e assessoria 

de imprensa das empresas associadas à 

entidade, bem como endereços de centros de 

pesquisa, indicação dos principais produtos, 

medicamentos mais vendidos, fábricas 

localizadas no Brasil, origem de cada empresa, 

ano de fundação e ano de instalação no Brasil.

Temos certeza de que este Guia será de muita 

utilidade para você.

Boa leitura!



A Interfarma

A Interfarma é uma entidade setorial, sem 

fi ns lucrativos, que representa empresas e 

pesquisadores nacionais ou estrangeiros 

responsáveis por promover e incentivar o 

desenvolvimento da indústria de pesquisa 

científi ca e tecnológica no Brasil voltada 

para a produção de insumos farmacêuticos, 

matérias-primas, medicamentos e produtos 

para a saúde.

Fundada em 1990, a Interfarma possui 

atualmente 48 empresas associadas. Hoje, 

esses laboratórios são responsáveis pela 

venda, no canal farmácia, de 79% dos 

medicamentos de referência do mercado e 

também por 38% dos genéricos produzidos 

por empresas que passaram a ser 

controladas pelos laboratórios associados. 

Além disso, as empresas associadas 

respondem por 47% da produção dos 

medicamentos isentos de prescrição (MIPs) 

do mercado brasileiro e por 55% dos 

medicamentos tarjados (53% do mercado 

de varejo).

Dentre os principais objetivos da entidade, 

está o de disseminar o conceito de inovação 

como fator de desenvolvimento econômico, 

buscando criar um ambiente seguro, estável 

e propício para os investimentos. Além 

disso, a Interfarma promove a interação e o 

estreitamento das relações com os diversos 

agentes, principalmente autoridades de 

saúde, para discutir temas de interesse do 

mercado, como pesquisa clínica, sistema 

regulatório, acesso e fi  nanciamento à 

saúde, biotecnologia, ética e informalidade.
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Centros de Pesquisa e Desenvolvimento

Alemanha, Estados Unidos, Holanda, Índia e 

Suíça

Indicações dos principais produtos

Cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, 

ginecologia e obstetrícia, nefrologia, 

neurologia e dor, otorrinolaringologia, 

pediatria, psiquiatria e vacinas.

Origem da empresa

Norte-americana

Ano de fundação

1888

Ano de instalação no Brasil

1937
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AbbVie
A AbbVie é uma companhia global de 

produtos biofarmacêuticos de pesquisa 

formada no inicio de 2013 a partir da 

separação global da Abbott em duas 

companhias independentes, a Abbott e 

a AbbVie. Embora as duas companhias já 

operem separadamente em diversos países do 

mundo, no Brasil, a previsão é que a separação 

seja efetivada no início de 2014. Até que a 

AbbVie comece a operar comercialmente no 

Brasil, os produtos farmacêuticos patenteados 

continuarão a ser comercializados e 

distribuídos pela Divisão de Farmacêuticos 

Patenteados (PPD) da Abbott, mediante um 

acordo fi rmado com a AbbVie.  

Presidente: José Antonio Toledo Vieira 

Contato de Comunicação

Patricia Sant'Anna

Tel.: (55 11) 5536-7493

patricia.santanna@abbott.com

Actelion
Praia de Botafogo, 501

Torre do Corcovado - 1º and. - Botafogo

CEP: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 3266-6200

Gerente Geral: Luiz Gustavo Pigini

www.actelion.com.br

Comunicação

Tel.: (55 21) 3266-6202

Assessoria de imprensa

Millerbaum Comunicação

Roberta Miller

Tel.: (55 21) 2538-1513

actelion@millerbaum.com.br

Centro de Pesquisa

Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Hipertensão arterial pulmonar, úlceras digitais,

doença de gaucher e niemann pick tipo C

Origem da empresa

Suíça
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Ano de fundação

1997

Ano de instalação no Brasil

2002

Alexion
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 360 - 16º andar - 

cj. 162 - Vila Olímpia

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3077-3796

Vice Presidente Corporativo: Eduardo Gutierrez 

www.alxn.com.br

Sede localizada no Brasil

Itapevi – SP

Cidade da sede

Cheshire, Estados Unidos

Ano de fundação

1992

Ano de instalação no Brasil

2009

Cidade da sede: Cheshire, Estados Unidos

Número de funcionários no mundo: 1.100 

Allergan
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1955 - 13º andar - Vila 

Olímpia

CEP: 04548-005 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3048-0500

Vice Presidente Corporativo e Presidente para 

a América Latina: Nelson Marques 

www.allergan.com

Comunicação 

Patricia Costa

Tel.: (55 11) 3048-0513

costa_patricia@allergan.com

Assessoria de Imprensa

Burson Marsteller

Mabel Santos

Tel.: (55 11) 3094-2297

Mabel.Santos@bm.com

Fábrica localizada no Brasil

Guarulhos - SP
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Centro de Pesquisa

Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Oftalmologia, neurociências, medicina

estética, estética de mama, intervenção em 

casos de obesidade e urologia 

Origem da empresa 

Norte-americana

Ano de fundação

1950

Ano de instalação no Brasil

1973

Amgen
Av. das Nações Unidas, 14.171

Rochaverá Corporate Towers

Marble Tower - 22º andar

CEP: 04794-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 51718500

Presidente: Eduardo Santos

www.amgen.com

Comunicação

Guilherme Leser

Tel.: (55 11) 51718525

gleser@amgen.com

Centros de Pesquisa

Alemanha e Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Câncer, insufi  ciência renal crônica e

trombocitopenia

Origem da empresa

Norte-americana

Ano de fundação

1980

Ano de instalação no Brasil

2009
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Astellas
Avenida das Nações Unidas, 14.171

Rochaverá Corporate Towers

Torre Marble - 3º andar, Cj. 302

CEP: 04794-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3027-4500

Presidente: Luiz Claudio 

www.astellasfarma.com.br

Comunicação

Cristiane Lintz

Tel.: (55 11) 3027-4511

cristiane.lintz@br.astellas.com

Assessoria de imprensa

Rumo Comunicações

Regina Rocha

Tel.: (55 11) 3071-3363

rrocha@rumocom.com.br

Centros de Pesquisa

Estados Unidos, Holanda e Japão

Indicação dos principais produtos

Bexiga hiperativa, candidíase, dermatite

atópica e hiperplasia prostática benigna

Origem da empresa

Japonesa

Ano de fundação

2005

Ano de instalação no Brasil

2009

AstraZeneca
Rodovia Raposo Tavares km 26,9 (Moinho 

Velho)

CEP: 06707-000 - Cotia - SP

Tel.: (55 11) 3737-1200

Presidente: Eduardo Recoder

www.astrazeneca.com.br

Comunicação

Ludmila Vizzone

Tel.: (55 11) 3737-1396

Cel.: (55 11) 99994-1869

ludmila.vizzone@astrazeneca.com

Maria Carolina Balro

Tel.: (55 11) 3737-1397

maria.balro@astrazeneca.com
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Assessoria de Imprensa

Agência Ideal

Adriana Lutfi 

Tel.: (55 11) 3035-2161

Adriana.lutfi @agenciaideal.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Cotia - SP

Centros de Pesquisa

A AstraZeneca tem centros estratégicos de 

P&D no Reino Unido, Estados Unidos e Suécia, 

que são apoiadas por outras instalações ao 

redor do mundo, incluindo locais na China, 

Índia, Japão e Polônia.

Indicações dos principais produtos

Anestesia, antinfectiva, câncer, cardiovascular,

diabetes, doenças gastrointestinais,

ginecologia, neurociência, reumatologia e 

respiratória

Origem da empresa

Anglo-Sueca

Ano de fundação

Astra - 1913

Zeneca - 1938

Ano de instalação no Brasil

Fusão AstraZeneca em 1999

Bagó
Rua Cônego Felipe 365 Taquara

CEP 22713010 Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2159 - 2600

Presidente: Fernando Loaiza Sotomayor

www.bago.com.br

Comunicação

Adriana Justo

Tel.: (55 21) 2159-2616

ajusto@bago.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Rio de Janeiro

Centro de Pesquisa

Argentina

Indicações dos principais produtos

Antibióticos de amplo espectro e infecção

fúngica



Ano de fundação

1934

Ano de instalação no Brasil

2001

Bayer S/A
Rua Domingos Jorge, 1.100 - Socorro

CEP: 04779-900 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5694-5166

Presidente: Theo van der Loo

www.bayer.com.br

Comunicação

Paulo Pereira

Tel.: (55 11) 5694-5947

Cel.: (55 11) 98338-7313

paulo.pereira@bayer.com

Assessoria de imprensa

Burson-Marsteller

Regina Ielpo

Tel.: (55 11) 3094-2245

regina.ielpo@bm.com

Fábricas localizadas no Brasil

Rio de Janeiro - RJ

São Paulo - SP

Centros de Pesquisa no mundo

Alemanha e Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Andropausa, assaduras, câncer, diabetes, 

disfunção erétil, doenças pulmonares, 

cardiovasculares e cutâneas, dores de cabeça, 

esclerose múltipla, trombose, menopausa, 

estrias na gravidez, contracepção, síndrome 

dos ovários  policísticos, suplementos 

vitamínicos.

Origem da empresa

Alemã

Ano de fundação

1863

Ano de instalação no Brasil

1896
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Besins Healthcare Brasil
Rua São Sebastião, 305 – Alto da Boa Vista

CEP: 04708-000 – São Paulo – SP

Tel: (11) 5525-2430

Presidente: Laurena de Almeida Magnoni

www.besins-healthcare.com

Comunicação

Luiz Roberto Carvalho

Tel.: (11) 5525-2435

lcarvalho@besins-healthcare.com

Centro de Pesquisa

Estados Unidos

Indicação dos Principais Produtos

Prevenção da perda óssea pósmenopáusica,

reposição de testosterona, suplemento para

grávidas e lactantes, tratamento de patologias

mamárias benignas, como mastodinias e

desordens relacionadas com defi  ciência

local de progesterona, terapia de reposição

de progesterona em distúrbios da ovulação,

amenorreia secundária e alterações benignas

da mama, na prémenopausa e na reposição

hormonal da menopausa, tratamento 

da insufi ciência lútea por via vaginal na 

implantação do embrião e na manutenção 

da gravidez, durante o primeiro trimestre e 

tratamento dos sintomas da menopausa.

Origem da empresa

Franco-belga

Ano de fundação

1885

Ano de instalação no Brasil

2010

Biogen Idec
Edifício Olímpia Trade

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184

17º andar - Vila Olímpia

CEP: 04548-004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3568-3400

Diretor Geral: Francisco Piccolo

www.biogenidec.com.br
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Comunicação

André Liamas

Tel: 55 11 3568-3421

Renata Henriques

Tel: 55 11 3568-3419

Email: comunicacao@biogenidec.com

Assessoria de imprensa

Ketchum

Ana Paula Sartori

Tel.: (55 11) 5090.8900 Ramal: 8891

ana.sartori@ketchum.com.br

Patrícia Torres

Tel.: (55 11) 5090-8958

patricia.torres@ketchum.com.br

Centro de Pesquisa

Estados Unidos e Reino Unido

Indicação dos principais produtos

Artrite reumatoide, doença de crohn,

Esclerose múltipla, hemofi lia, linfoma não-

hodgkin e parkinson

Origem da empresa

Suiço-americana

Ano de fundação

1978 

Ano de instalação no Brasil

2007

BioMarin
Rua James Joule, 92 - Cjs. 41/ 42 - 4º andar -

Cidade Monções

CEP: 04576-080 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3555-0055

Presidente: Eduardo Thompson

www.bmrn.com

Assessoria de imprensa

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Eugenia Shen

Tel.: 1 415 506 6570

Centro de Pesquisa

Estados Unidos

Indicação dos principais produtos

Mucopolissacaridose Tipo VI
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Origem da empresa

Norte-americana

Ano de fundação

1997

Ano de instalação no Brasil

2006

Biominas Brasil
Av. José Cândido da Silveira, 2100 - Horto

CEP: 31.035-536 - Belo Horizonte - MG

Tel.: (55 31) 3303-0000

Presidente: Eduardo Emrich Soares

www.biominas.org.br

Comunicação

Gabriela Rodrigues

Tel.: (55 31) 3303-0000

gabriela@biominas.org.br

Origem da empresa

Brasileira

Ano de fundação

1990

Boehringer Ingelheim
Avenida das Nações Unidas, 14.171

Rochaverá Corporate Towers

Torre Marble - 18º andar

CEP: 04794-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 4949-4700

www.boehringer-ingelheim.com.br

Presidente: Martin Nelzow

Comunicação

Adrian von Treuenfels

Tel.: (55 11) 4949-4737

adrian.von-treuenfels@boehringer-ingelheim.com

Andréa Guardabassi

Tel.: (55 11) 4949-4989

andrea.guardabassi@boehringer-ingelheim.com

Assessoria de Imprensa

LVBA Comunicação

Luciana Rodrigues

Tel.: (55 11) 4949-4505

Cel.: (55 11) 992 585 208

luciana.rodrigues@lvba.com.br
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Valéria Allegrini

valeria.allegrini@lvba.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Itapecerica da Serra - SP

Centros de Pesquisa

Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Estados

Unidos, Itália e Japão

Indicações dos principais produtos

Cardiovascular, metabólico, neurologia,

oncologia, virologia, respiratória, analgésicos,

anti-espasmódicos, polivitamínicos e vacinas 

para suínos

Origem da empresa

Alemã

Ano de fundação

1885

Ano de instalação no Brasil

1956

Bristol-Myers Squibb
Rua Verbo Divino, 1711

Chácara Santo Antônio

CEP: 04719-002 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3882-2000

Presidente: Gaetano Cruppi

www.bristol.com.br

Comunicação

Nira Worcman

Tel.: (55 11) 3882-2208

nira.worcman@bms.com

Centros de Pesquisa

Bélgica, Estados Unidos, França, Inglaterra e 

Japão

Indicação dos principais produtos

Artrite reumatoide, câncer, doença 

cardiovascular, doenças mentais graves, 

diabetes, hepatites, HIV/AIDS e transplantes

Origem da empresa

Norte-americana
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Ano de fundação

Bristol-Myers Company - 1887

Squibb Corporation - 1858

Fusão em 1989

Ano de instalação no Brasil

1949

Celgene Brasil Biofarmacêutica
Rua Joaquim Floriano, 243 – conj. 113

04534-010 – São Paulo, SP

Tel.: 11 98292 0697

Presidente: Robert J. Hugin (CEO mundial) – 

Diretor Comercial Sênior, Brasil: Luciano Finardi

www.celgene.com

Assessoria de imprensa

S2 Publicom Weber Shandwick

José Schiavoni

Tel.: +55 11 3027 0249 | 3531 4950 

Ze.Schiavoni@s2publicom.com.br

Fábricas localizadas no Brasil

Não possui fábrica no Brasil

Centros de Pesquisa

- Nos EUA: San Diego e San Francisco (CA), 

Summit (NJ), Bedford (MA)

- Na Espanha: Seville

Indicações dos principais produtos

Revlimid (lenalidomida): tratamento para 

mieloma múltiplo refratário (2ª. Linha). Ainda 

não aprovado no Brasil. Categoria: neoplasias 

hematológicas.

Vidaza (azacitidina): tratamento de síndrome 

mielodisplásica de alto risco. Já aprovado no 

Brasil e comercializado pela United Medical. 

Categoria: neoplasias hematológicas.

Pomalyst (pomalidomida): tratamento de 

3ª. linha para mieloma múltiplo. Ainda não 

aprovado no Brasil. Categoria: neoplasias 

hematológicas.

Abraxane (nab-paclitaxel): tratamento do 

câncer de mama metastático e pulmão de 

células não-pequenas. Ainda não aprovado no 

Brasil. Categoria: oncolíticos. 

Origem da empresa

Norte-americana, sediada em New Jersey.
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Ano de fundação

1986

Ano de instalação no Brasil

2012 (mas opera por meio de representantes 

locais desde 2008)

Chiesi Farmacêutica Ltda.
Rua Alexandre Dumas, 1658

12º e 13º andares - Chácara Santo Antônio

CEP: 04717-004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3095-2300

Presidente: Fernando Almeida

www.chiesi.com.br

Comunicação

Fernando Almeida

Tel.: (55 11) 3095-2301 / 2302

Assistente:

nanci.goncalves@chiesi.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Santana de Parnaíba – SP

Centros de Pesquisa

Inglaterra, Itália, França e EUA

Indicações dos principais produtos

Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

fi brose cística, hipertensão, rinites, síndrome 

do desconforto respiratório em crianças 

prematuras e talassemia

Origem da empresa

Italiana

Ano de fundação

1935

Ano de instalação no Brasil

1976

Daiichi Sankyo
Av. Magalhães de Castro, 4.800

Continental Tower – Torre 3 – 9º andar, cj 91

Cidade Jardim – São Paulo – SP - Cep 05502-001

Tel (11) 5186-4511      

Presidente: Eloi Domingues Bosio

www.daiichisankyo.com.br
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Comunicação

Rachel Arruda

Tel.: (55 11) 5186-4590

rachel.arruda@daiichisankyo.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Barueri - SP

Centros de Pesquisa

Alemanha, China, Estados Unidos, Índia e

Japão

Indicações dos principais produtos

Constipação intestinal, hematomas e varizes,

hipertensão, processos infl amatórios e

síndrome coronariana aguda

Origem da empresa

Japonesa

Ano de fundação

1899

Ano de instalação no Brasil

1962

Ferring
Praça São Marcos, 624 - 1ºand - Alto de

Pinheiros

CEP: 05455-050 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3024-7500

Presidente: Arthur Maertens

www.ferring.com.br

Comunicação

Valéria Andrade

Tel.: (55 11) 3024-7523

van@ferring.com

Centros de Pesquisa

Dinamarca, Estados Unidos, Israel e Suíça

Indicações dos principais produtos

Doença de Crohn, carcinoma

de próstata hormônio dependente, diabetes

insipidus central, distúrbios hemorrágicos

causados por hemofi lia A leve e doença de

Von Willebrand, enurese noturna primária,

indução de parto normal, miomatose

uterina sintomática, noctúria, puberdade

precoce/puberdade retardada, quadros

de hipogonadismo, retocolite ulcerativa,

sangramentos digestivos causados por cirrose
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hepática e hipertensão portal, síndrome

hepatorrenal, tratamento de infertilidade, 

trabalho de parto prematuro, prevenção da 

atonia uterina e do sangramento excessivo 

após o parto, tratamento da dor causada por 

osteortrite do joelho e limpeza intestinal antes 

da realização de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos.

Origem da empresa

Sueca

Ano de fundação

1950

Ano de instalação no Brasil

1993

Galderma
Rua Surubim, 373 - 4º andar Cid. Monções

CEP: 04571-050 São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3524-6300

Presidente: José Roberto Ferraz

www.galderma.com.br

Comunicação

Silvina Nordenstohl

Tel.: (55 11) 3524-6330

Cel.: (55 11) 99181-6807

silvina.nordenstohl@galderma.com

Fábrica localizada no Brasil

Hortolândia - SP

Centros de Pesquisa

Estados Unidos, França, Japão e Suécia

Indicação dos principais produtos

Acne, câncer de pele, dermatite atópica,

distúrbios pigmentares, micose, psoríase,

senescência e alopecia

Origem da empresa

Suíça

Ano de fundação

1981

Ano de instalação no Brasil

1995 
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GE Healthcare
Av. das Nações Unidas, 8501- 3º andar

CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3067-8010

Presidente: Patricia Cardoso

www.gehealthcare.com

Comunicação e Assessoria de Imprensa

Daniela Moreira Antunes

Tel.: (55 11) 3067-8527

Cel.: (55 11) 8435-8148

daniela.antunes@ge.com

Fábrica localizada no Brasil

Minas Gerais - BH

Centros de Pesquisa

Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos e Índia

Indicações dos principais produtos

Meios de contraste para radiologia, meios de

contraste para hemodinâmica e radiofarmacos

para Imagem molecular

Origem da empresa

Norte-Americana

Ano de fundação

1878

Ano de instalação no Brasil

2010

Genzyme, a Sanofi  Company
Genzyme do Brasil Ltda

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200 

Edifício Dallas, 3º. Andar – Jardim Morumbi

CEP: 05693-000  - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3874-9950

Presidente: Eliana Tameirão Pires

www.genzyme.com.br

Comunicação Corporativa

Ana Paiva

Tel.: (55 11) 3874-9950

Cel.: (55 11) 98389-4708

ana.paiva@genzyme.com

Assessoria de imprensa

Kreab & Gavin Anderson

Tel.: (55 11) 3054-3330

imprensa@genzyme.com
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Centros de Pesquisa

Estados Unidos e Reino Unido

Indicações dos principais produtos

Doenças raras (Fabry, Gaucher,

mucopolissacaridose tipo I, pompe) e câncer

bem-diferenciado da tireoide

Origem da empresa

Franco-americana

Ano de fundação

1981

Ano de instalação no Brasil

1997 

GlaxoSmithKline
Estrada dos Bandeirantes, 8464 - Jacarepaguá

CEP: 22783-110 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2141-6000

Presidente: Cesar Rengifo

www.gsk.com.br

Comunicação Corporativa

Cristiane Haical

Tel.: (55 21) 2141-6150

cristiane.b.haical@gsk.com

Fábricas localizadas no Brasil

Guarulhos - SP

Rio de Janeiro - RJ

Centros de Pesquisa

China, Espanha, Estados Unidos, França e

Reino Unido

Principais linhas terapêuticas

Antibióticos, cardio-metabólica,

dermatológica, gastrointestinal, HIV,

hospitalar, oncológica, respiratória, saúde do 

homem, sistema nervoso central e vacinas

Origem da empresa

Britânica

Ano de fundação

1859

Ano de instalação no Brasil

1908
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Grünenthal 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 – Market Place Torre 

II – 16º Andar

04583-906

Tel.: (55 11) 5095-3400

Presidente: Yugo Takahashi

Ipsen Farmacêutica
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.297 / 6o andar

Cidade Monções

CEP: 04571-010 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3543-9000

Presidente: Rubens Lima

www.ipsen.com

Comunicação

Claudio Pericles

Tel.: (55 11) 3543-9011

claudio.pericles@ipsen.com

Centros de Pesquisa

Estados Unidos, França, China e Reino Unido 

(UK)

Indicações dos principais produtos

Acromegalia, défi cit de crescimento 

associado a défi cits de GH e/ou IGF, distonias 

secundárias à paralisia cerebral, doença de 

parkinson, espasticidade pós - AVC (Derrame 

Cerebral), síndromes distônicas, tumores 

neuroendócrinos (NETs), hemofi lia, oncologia: 

Ca de próstata, mama e ovário

Origem da empresa

Francesa

Ano de fundação

1929

Ano de instalação no Brasil

2009

Isdin
Rua do Rocio, 84- Vila Olímpia

CEP: 04552-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3018-8700

Gerente Geral: Fernando Silveira Filho

www.isdin.com
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Comunicação

Ana Malta

Tel.: (55 11) 3018-8710

Cel.: (55 11) 9794-4926

ana.malta@isdin.com

Centro de Pesquisa

Barcelona

Indicações dos principais produtos

Acne, ceratose actínica, dermatites,

fotoenvelhecimento, hidratação, infecções de

pele e psoríase

Origem da empresa

Espanhola

Ano de fundação

1975

Ano de instalação no Brasil

2009 

Janssen Brasil
Rua Gerivatiba, 207 - 9º andar - Butantã

CEP: 05501-900 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3030-4808

Presidente: Luis Díaz-Rubio

www.janssen.com.br

Comunicação

Fabrício Costa

Tel.: (55 11) 3030-2763

Cel.: (55 11) 96918-8549

fcosta10@its.jnj.com

Assessoria de imprensa

Jeff reyGroup Brasil

Cecília Valenza / Anna Paula Buchalla

Tel.: (55 11) 2165.1655

cvalenza@jeff reygroup.com 

abuchalla@jeff reygroup.com 

Fábrica localizada no Brasil

São José dos Campos - SP

Centros de Pesquisa

Bélgica, China, Espanha, Estados Unidos,

França, Índia, Inglaterra e Suíça

Indicações dos principais produtos

Oncologia, Hematologia, Doenças Infecciosas, 

Cardiovascular e Metabolismo, Imunologia, 

Sistema Nervoso Central e Vacinas
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Origem da empresa

Norte-americana

Ano de fundação

1886

Ano de instalação no Brasil

1937

LEO Pharma 
Avenida Eng. Luis Carlos Berrini, 1645 - conj. 71 

Cidade Monções 

CEP 04571-011 São Paulo - SP 

Tel.: (55 11) 5502-5829 

Presidente: Thomas Jurgen Weidauer 

www.leo-pharma.com.br 

Comunicação 

Vinicius Dantas Alves 

Tel.: (55 11) 5502-5821 

vinicius.alves@leo-pharma.com 

Assessoria de imprensa 

Hill & Knowlton Brasil 

Daniela Villas Bôas 

Tel.: (55 11) 5503-2877 

djacob@hillandknowlton.com 

Centros de Pesquisa 

Austrália, Dinamarca, Estados Unidos e França 

Indicações dos principais produtos 

Dermatites, infecção de pele, psoríase, 

queratose actiníca 

Origem da empresa 

Dinamarquesa 

Ano de fundação 

1908 

Ano de instalação no Brasil 

2009 

Lilly
Av. Morumbi, 8264 - Brooklin

CEP: 04703-002 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 2144-6911

Presidente no Brasil: Julio Gay-Ger

www.lilly.com.br
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Comunicação

Marcella Barbosa

Tel.: (55 11) 2144-5053

E-mail: m.barbosa@lilly.com

Catherine Almeida

Tel: (55 11) 2144-6167

E-mail: c.almeida@lilly.com

Assessoria de imprensa

FSB Comunicações

Marina Miranda: marina.miranda @fsb.com.br

Debora Pratali: debora.pratali@fsb.com.br 

Tel.: (55 11) 3165-9574 / 9743

Fábricas localizadas no Brasil

São Paulo - SP

Centros de Pesquisa

Austrália, Canadá, Cingapura, China, Espanha,

Estados Unidos, Inglaterra e Japão

Indicações dos principais produtos

Osteoporose, depressão, dor crônica,

esquizofrenia, transtorno bipolar, disfunção

erétil, câncer e diabetes

Origem da empresa

Norte-americana

Ano de fundação

1876

Ano de instalação no Brasil

1944

Lundbeck
Rua Lauro Muller, 116 - 22º and

Salas 2202 a 2205 - Torre do Rio Sul - Botafogo

CEP: 22290-160 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 3873-3000

Presidente: Fábio Deleuse

www.lundbeck.com.br

Centros de Pesquisa

Dinamarca e Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Alzheimer, ansiedade, depressão e

esquizofrenia

Origem da empresa

Dinamarquesa
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Ano de fundação

1915

Ano de instalação no Brasil

2001

Merck S.A
Estrada dos Bandeirantes, 1099

CEP: 22710-571 Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2444-2000

Presidente: Celso Braga

www.merck.com.br

Comunicação

Renata Castro

Tel.: (55 21) 2444-2231

renata.castro@merck.com.br

Assessoria de imprensa

WN&P

Suelen Rodrigues

Tel.: (55 11) 5095-2660

suelen.rodrigues@wnp.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Rio de Janeiro - RJ

Centros de Pesquisa

Alemanha e Suíça

Indicações dos principais produtos

Câncer, defi ciência no crescimento, diabetes,

distúrbios da tireoide, doenças cardio-

metabólica, doenças infl amatórias, esclerose 

múltipla e fertilidade

Origem da empresa

Alemã

Ano de fundação

1668

Ano de instalação no Brasil

1923 

MSD
Rua Alexandre Dumas, 2510

Chácara Santo Antônio

CEP: 04717-917 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5189-7700

Presidente: Julian Chial

www.msdonline.com.br
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Comunicação

Lia Ludwig

Tel.: (55 11) 5189-7685

lia.ludwig@merck.com

Assessoria de imprensa

Ketchum

Patrícia Torres

Tel.: (55 11) 5090-8958

patricia.torres@ketchum.com.br

Fábricas localizadas no Brasil

Barueri - SP

Campinas - SP

Cruzeiro - SP

São Paulo - SP

Centros de Pesquisa

Canadá, Estados Unidos, França, Japão e

Reino Unido

Indicações dos principais produtos

Anticoncepcionais, câncer, diabetes,

distúrbios neurológicos, doenças autoimunes,

doenças cardiovasculares, doenças

infecciosas, doenças oftalmológicas, doenças

respiratórias, doenças reumáticas, hepatites,

HIV, tratamentos para fertilidade e vacinas

Origem da empresa

Norte-Americana

Ano de fundação

1891

Ano de instalação no Brasil

1952

Nanocore Biotecnologia S.A
Rua James Clerk Maxwell, 401 - Condomínio

Techno Park

CEP: 13069-380 - Campinas - SP

Tel.: (55 19) 3283- 0084

Presidente: José Maciel Rodrigues Júnior

www.nanocore.com.br

Comunicação

Valéria Luppi

Tel.: (55 19) 3283-0084

Cel.: (55 19) 9306-5142

valeria.luppi@nanocore.com.br 
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Fábricas localizadas no Brasil

Campinas - SP

Centros de Pesquisa

Campinas (SP) e Esmeraldas (MG)

Indicações dos principais produtos e 

serviços:

Produção de biofármacos para uso em estudos 

clinicos, serviços de estudo de farmacocinética 

de produtos químicos e biológicos, 

avaliação de imunogencidade de biológicos, 

produção de Proteínas recombinantes, DNA 

recombinante, nanoparticulas metálicas (prata, 

ouro, titânia).

Origem da empresa

Brasileira

Ano de fundação

2003

Ano de instalação no Brasil

2003

Novartis
Av. Professor Vicente Rao, 90 - Brooklin

CEP: 04706-900 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5532-7122

Presidente: Adib Jacob

www.novartis.com.br

Comunicação

Yara Baxter

Tel.: (55 11) 5532-7701

yara.baxter@novartis.com

Fábricas localizadas no Brasil

Cambé - SP

Jaboatão dos Guararapes - PE (em construção)

Resende - RJ

São Paulo - SP

Taboão da Serra - SP

Centros de Pesquisa

China, Estados Unidos, Itália, Reino Unido e

Cingapura



Indicações dos principais produtos

Acromegalia, alzheimer, asma, câncer,

degeneração macular relacionada à idade,

diabetes, epilepsia, esclerose múltipla,

glaucoma, hemorróidas, hipertensão,

infl amação, leucemia, meningite, osteoporose,

parkinson, resfriado, sobrecarga de ferro, tosse,

transplantes, transtorno de défi cit de atenção

e hiperatividade (TDAH), tumor estromal

gastrintestinal (GIST), tumor neuroendócrino

Origem da empresa

Suíça

Ano de fundação

1996

Ano de instalação no Brasil

1937

Novo Nordisk
Av. Francisco Matarazzo, 1500 - 13º andar

Água Branca

CEP: 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3868-9100

Presidente: Gustavo Mizraje

www.novonordisk.com.br

Comunicação e Assessoria de imprensa

Amanda Gomes

Tel.: (55 11) 3868-9138

avgo@novonordisk.com

Fábrica localizada no Brasil

Montes Claros (MG)

Centros de Pesquisa

China, Dinamarca e Estados Unidos

Indicação dos principais produtos

Diabetes, distúrbios de coagulação, distúrbios

do crescimento

Origem da empresa

Dinamarquesa

Ano de fundação

1923

Ano de instalação no Brasil

1990
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Pfi zer
Rua Alexandre Dumas, 1860 - Chácara Santo 

Antônio

CEP: 04717-904 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5185-8500

Presidente: Victor Mezei

www.pfi zer.com.br

Facebook: Pfi zerBrasil

Twitter: Pfi zerBr

You Tube: Pfi zerBrasil

Comunicação

Cristiane Santos

Tel.: (55 11) 5185-3988

cristiane.s.santos@pfi zer.com

Assessoria de imprensa

CDN Comunicação

Luciana Miranda

Tel.: (55 11) 3643-2776

lmiranda@cdn.com.br

Fábricas localizadas no Brasil

Campinas - SP

Guarulhos - SP

Itapevi - SP

Centros de Pesquisa

Sete unidades principais, sendo cinco nos EUA 

(La Jolla, Groton, Cambridge, St. Louis e Pearl 

River), um na China e outro na Inglaterra. 

Indicações dos principais produtos

Oncologia, cardiologia, dor e infl amação, 

imunização, infectologia, saúde do homem 

e da mulher, sistema nervoso central, 

reumatologia, além de medicamentos isentos 

de prescrição (suplementos vitamínicos, 

analgésicos, antiácido, nutricosméticos, entre 

outros)

Origem da empresa

Norte-Americana

Ano de fundação

1849

Ano de instalação no Brasil

1952
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Pharmapraxis
Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade

Universitária

CEP 21.941-904 - Ilha do Fundão - Rio de 

Janeiro - RJ

Presidente: Eduardo Cruz

www.pharmapraxis.com

Comunicação

Ana Maria Monteiro

Tel.: (55 21) 2142-7725

Germana Regazzi

Tel.: (55 21) 3035-6956

pharmapraxis@pharmapraxis.com.br

Centro de Pesquisa

Brasil

Indicação dos principais produtos

Produtos biológicos (anticorpos monoclonais) 

em desenvolvimento 

Origem da empresa 

Brasileira 

Ano de fundação

2009

Ano de instalação no Brasil

2009

Pierre Fabre
Av. das Américas, 3.500 – bloco 3 – 5º andar

Ed. Toronto 2.000 – Condomínio Le Monde

Barra da Tijuca

CEP 22640-102

Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 3575-8151

Presidente: Alex Carvalho 

Site: www.pierre-fabre.com 

Comunicação

Bianca Balbinot

Tel.:  (21) 3575-8114 (número direto)

Ramal: 8114

E-mail: bianca.balbinot@pierre-fabre.com.br
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Assessoria de imprensa - Área 

Dermocosméticos

Plano 1 Comunicação

Juliana Almeida

Tel.: (21) 2256-4347

Ramal: 28

E-mail: juliana@plano1comunicacao.com.br

Fábricas localizadas no Brasil 

Areal / Três Rios / RJ

Centros de Pesquisa 

França 

Indicações dos principais produtos 

Medicamentos oncológicos e 

dermocosméticos

Origem da empresa 

Francesa

Ano de fundação

1962

Ano de instalação no Brasil

1999

Reckitt Benckiser
Rodovia Raposo Tavares, 8015 - Km 18

CEP: 05577-900 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3783-7000

Presidente: Flávio 

www.rb.com

Comunicação

Ricardo Monteiro

Tel.: (55 11) 3873-7000

ricardo.monteiro@rb.com

Indicação dos principais produtos

Estômago e garganta

Origem da empresa

Anglo-holandesa

Ano de fundação

Benckiser - 1823

Reckitt Benckiser - 1999

Ano de instalação no Brasil

1924 - Reckitt & Colman

1999 - Reckitt Benckiser
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Roche
Av. Engenheiro Billings, 1729 - Jaguaré

CEP: 05321-900 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3719-4566

Presidente: Adriano Treve

www.roche.com.br

Comunicação

Ana Paula Delgado

Tel.: (55 11) 3719-4941

ana_paula.delgado@roche.com

Assessoria de imprensa

Imagem Corporativa

Maira Escovar

Tel.: (55 11) 3526-4504

maira.escovar@imagemcorporativa.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Rio de Janeiro - RJ

Centros de Pesquisa

Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos,

Japão, Reino Unido e Suíça

Indicações dos principais produtos

Acne, ansiedade, artrite reumatoide,

câncer (colorretal, gástrico, mama, pulmão,

leucemia, linfoma e melanoma), doença de

parkinson, hepatites B e C, HIV/Aids, fi brose

cística, insônia, obesidade e prevenção de

diabetes, osteoporose, pânico e transplantes

(tratamento de infecções)

Origem da empresa

Suíça

Ano de fundação

1986

Ano de instalação no Brasil

1931

Sanofi 
Av. Major Silvio de Magalhães Padilha, 5.200

Ed. Atlanta - Morumbi

CEP: 05693-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3759-6000

Diretor-Geral: Fernando Sampaio

www.sanofi  .com.br
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Diretoria de Comunicação   

Cristina Moscardi

Tel.: (55 11) 3759-6968

cristina.moscardi@sanofi  .com

Assessoria de Imprensa

Juliane Zaché

Tel.: (55 11) 3759-6433

juliane.zache@sanofi  .com

Fábrica localizada no Brasil

Suzano - SP

Centros de Pesquisa

Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos,

França, Hungria, Índia, Itália, Japão e Reino

Unido

Indicações dos principais produtos

Consumer health care, diabetes e doenças

metabólicas, doenças cardiovasculares e

trombose, oncologia, pediatria, sistema

nervoso central e vacinas

Origem da empresa

Francesa

Ano de fundação

1973

Ano de instalação no Brasil

Presente no Brasil há mais de 50 anos

Servier
Estrada dos Bandeirantes, 4211

Jacarepaguá

CEP: 22775-113 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2142-1414

Diretor Geral: Guillaume Frédéric Drianno

www.servier.com

Comunicação

Guillaume Frédéric Drianno

Tel.: (55 21) 2142-1501

claudia.franca@br.netgrs.com

Fábrica localizada no Brasil

Rio de Janeiro - RJ
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Centros de Pesquisa

Alemanha, Argentina, Austrália, Nova

Zelândia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo,

Brasil, Canadá, China, Hong Kong, Coréia,

Taiwan, Espanha, Portugal, França, Hungria,

Eslovênia, Croácia, Sérvia, Itália, Grécia,

Japão, Polônia, Reino Unido, Irlanda, Rússia,

Bielorrússia, Casaquistão, Cingapura, República

Tcheca e Eslováquia

Indicações dos principais produtos

Afecções das vias aéreas superiores, câncer,

depressão, diabetes tipo II, doenças

cardiovasculares, doença arterial coronariana,

doença venosa, doenças metabólicas,

doenças do sistema nervoso central,

distúrbios cognitivos, isquemia cerebral,

insufi ciência respiratória da bronquite,

hipertensão e osteoporose

Origem da empresa

Francesa

Ano de fundação

1954

Ano de instalação no Brasil

1976

Shire
Edifício Rochaverá Towers

Av. das Nações Unidas, 14.171

Torre Ebony - 5º andar - Brooklin Novo

CEP: 04794-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3014-7300

Presidente: Claudio Santos

www.shire.com.br

Comunicação

Fátima Nunes Avelino

Tel.: (55 11) 3014-7363

Cel.: (55 11) 9341-3269

favelino@shire.com

Centro de Pesquisa

Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Angioedema hereditário, doença de fabry,

doença de gaucher, sindrome de hunter

(mucopolissacaridose tipo II), transtorno de

defi  cit de atenção e hiperatividade (TDAH)



Origem da empresa

Anglo-Americana

Ano de fundação

1986

Ano de instalação no Brasil

2007

Stiefel, a GSK Company
Industrial

Rua Hungria, 1240 - 4º andar

Jardim Europa

CEP: 01455-000 – São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3039-2500

Presidente: Rui Simões da Silva

www.stiefel.com.br

Comunicação

Evandro Silva

Tel.: (55 11) 3039-2589

evandro.a.silva@gsk.com

Assessoria de imprensa

Starbrands Relações Públicas

Marcela Ruas

Tel.: (55 11) 5090-8904

marcela.ruas@strarbrands.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Rua Profº João Cavalheiro Salem

1081/1301 - Bonsucesso

CEP: 07243-580 - Guarulhos - SP

Tel.: (55 11) 2404-8000

Centro de Pesquisa

Estados Unidos

Indicações dos principais produtos

Fotoproteção, pele seca, acne, dermatoses, 

dermatite, escabiose, fotoenvelhecimento, 

hiperqueratoses da pele, infecções da pele por 

bactérias, virus e fungos, pediculose, psoriases, 

queratose actínica, urticária e xeroses cutânea.

Origem da empresa

Britânica

Ano de fundação

1847

Ano de instalação no Brasil

1971
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Takeda
Rua Estilo Barroco, 721 - Santo Amaro

CEP: 04709-011 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5188-4400

Presidente: Ricardo Marek

www.takedabrasil.com/br/

Comunicação

Viviane Mansi

viviane.mansi@takeda.com

Assessoria de imprensa

Burson-Marsteller

Fabiana Delgado

Tel.: (55 11) 3094-2242

fabiana.delgado@bm.com

Fábrica localizada no Brasil

Jaguariúna – SP

São Jerônimo –  RS 

Centros de Pesquisa

Conta com 18 centros de pesquisa e 21 

plantas localizadas em 16 países. Os centros 

de pesquisa estão nos Estados Unidos, Brasil, 

Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, China, 

Singapura e Japão.

Indicação dos principais produtos

DRGE (doença do refl uxo gastroesofágico),

constipação intestinal, síndrome do intestino

irritável, doenças infl amatórias intestinais,

doença de crohn, má digestão, azia e

queimação, náusea, vômito, enjoo, labirintite,

varizes, hemorroidas, fl ebites, anemia,

desidratação, DPOC (doença pulmonar

obstrutiva crônica), rinite alérgica, bronquite,

sinusite, asma brônquica, alergias, câncer,

hipertensão, diabetes e dor

Origem da empresa

Japonesa

Ano de fundação

1781

Ano de instalação no Brasil

1954 (como Byk, tendo passado

posteriormente por fusões que alteraram seu

nome para Altana, Nycomed e, em outubro de 

2011, Takeda)
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Theraskin Farmacêutica Ltda.
Marginal Direita da Via Anchieta Km 13,5

CEP: 09791-080 – São Bernardo do Campo - SP

Tel.: (11) 4362-8200

Presidente: Rosa Maria Scavarelli

www.theraskin.com.br

Comunicação

Aiessa Sardagna

Cel.: (11) 9 8966-8063

Ramal: (11) 4362-8254  

E-mail: aiessa.sardagna@theraskin.com.br

Assessoria de imprensa

Aiessa Sardagna

Cel.: (11) 9 8966-8063

Ramal: (11) 4362-8254  

E-mail: aiessa.sardagna@theraskin.com.br

Fábricas localizadas no Brasil

São Bernardo do Campo - SP

Centros de Pesquisa

Brasil

Indicação dos principais produtos

Dermatologia e Pediatria

Origem da empresa

Brasileira

Ano de fundação

1966

Ano de instalação no Brasil

1966

Zambon
Av. Ibirapuera, 2.332 Torre I - 12º and. - Moema

CEP: 04028-002 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3075-9300

Presidente: André Attanasio 

www.zambon.com.br

Assessoria de imprensa

LCH7 Comunicação Estratégica

Vanessa Rodrigues

Tel.: (55 11) 3097-8795

Cel.: (55 11) 8853-4605

vanessa.rodrigues@lch7.com.br

Fábrica localizada no Brasil

Itapecerica da Serra - SP
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Centro de Pesquisa

Itália

Indicações dos principais produtos

Artrose, cálculos biliares, cistite, saúde 

respiratória e saúde feminina

Origem da empresa

Italiana

Ano de fundação

1906

Ano de instalação no Brasil

1958
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Dados de 
Mercado
• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca 

de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão 

responsáveis por 28% das vendas globais 

com produtos farmacêuticos em 2015, contra 

12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado 

de medicamentos do mundo — deverá 

cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, 

enquanto que a participação da Europa 

deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 

2015.

O avanço do mercado 
farmacêutico – ranking mundial 

Rk 2003

1 Estados Unidos

2 Japão

3 Alemanha

4 França

5 Itália

6 Reino Unido

7 Espanha

8 Canadá

9 China

10 BRASIL

11 México

12 Austrália

13 Índia

14 Polônia

15 Holanda

16 Bélgica

17 Coreia

18 Turquia

19 Portugal

20 Grécia

Rk 2011

1 Estados Unidos

2 Japão

3 China

4 Alemanha

5 França

6 BRASIL

7 Itália

8 Espanha

9 Canadá

10 Reino Unido

11 Rússia

12 Austrália

13 Índia

14 Coreia

15 México

16 Turquia

17 Polônia

18 Venezuela

19 Holanda

20 Bélgica

Rk 2016

1 Estados Unidos

2 China

3 Japão

4 BRASIL

5 Alemanha

6 França

7 Itália

8 Índia

9 Rússia

10 Canadá

11 Reino Unido

12 Espanha

13 Austrália

14 Argentina

15 Coreia

16 México

17 Venezuela

18 Turquia

19 Indonésia

20 Polônia

Fonte: IMS Health

Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º 

mercado mundial. A estimativa é que em 2016, 

o país seja o 4º do mercado.
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Maiores laboratórios 
farmacêuticos do Brasil (2012)
(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase 

Price - ou Preço de Compra da Farmácia)

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil 

ou preço fábrica de lista

Rk País Vendas Part.%

1  ACHÉ 1.922 5,76

2  EMS PHARMA 1.862 5,58

3  SANOFI 1.836 5,50

4  EUROFARMA 1.490 4,47

5  MEDLEY 1.312 3,93

6  NOVARTIS 1.097 3,29

7  MSD 999 2,99

8  PFIZER 965 2,89

9  BAYER PHARMA 881 2,64

10  TAKEDA PHARMA 822 2,46

11  BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34

12  BOEHRINGER ING 772 2,31

13  MERCK SERONO 730 2,19

14  NEO QUIMICA 720 2,16

15  ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10

16  LIBBS 648 1,94

17  D M IND.FTCA 609 1,83

18  MANTECORP I Q FARM 584 1,75

19  ROCHE 529 1,59

20  ABBOTT 524 1,57



Top 20 produtos (2012)
(em milhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012

Rk Produto Laboratório Vendas

1 DORFLEX  SANOFI 299,97

2 NEOSALDINA  TAKEDA 204,40

3 VICTOZA  NOVO NORDISK 154,13

4 CERAZETTE  MSD 136,61

5 CIALIS  LILLY 136,51

6 NEXIUM  ASTRAZENECA BRASIL 130,50

7 PURAN T-4  SANOFI 129,40

8 SELOZOK  ASTRAZENECA BRASIL 124,72

9 DIANE 35  BAYER PHARMA 120,35

10 YAZ  BAYER PHARMA 117,95

11 SAL DE ENO  GSK CONSUMO 117,60

12 GLIFAGE XR  MERCK SERONO 115,05

13 RIVOTRIL  ROCHE 113,96

14 CRESTOR  ASTRAZENECA BRASIL 112,66

15 BUSCOPAN COMPOSTO  BOEHRINGER ING 111,98

16 TYLENOL  JOHNSON JOHNSON 106,38

17 BENEGRIP  D M IND.FTCA 105,21

18 HIPOGLOS NF  PROCTER GAMBLE 104,08

19 VYTORIN  MSD 104,01

20 ARADOIS  BIOLAB-SANUS FARMA 103,99
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Mercado farmacêutico 
varejista no Brasil
(em milhões de R$ (PPP) e número 

de doses comercializadas)

Fonte: IMS Health Brasil

Nota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).
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Vendas mercado farmacêutico 
brasileiro, Varejo
(em bilhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)
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Importações e Exportações
Produtos farmacêuticos - Défi cit da balança 

comercial exportações e importações brasileiras

Capítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice
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Acesso e 
Financiamento à 
Saúde

• O Governo participa com 43,6% dos gastos 

com saúde no Brasil e a média mundial fi ca 

em torno de 59,1%. (Fonte: OMS - World 

Health Statistics 2012)

• Gastos com saúde aparecem em terceiro 

lugar dentre os gastos familiares (Pesquisa 

POF/IBGE)

• 51,7% das pessoas que necessitam de 

tratamento têm difi culdades para obter os 

medicamentos (CONASS)

• Aproximadamente 55% das pessoas não 

podem pagar os medicamentos que 

necessitam (IBGE)

Gasto com a saúde em alguns países

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)

1. Em dólares internacionais, ou seja, valores padronizados segundo paridade de poder de 

compra (PPP). Essa medida minimiza as consequências das diferenças de preços entre países

Países 
Selecio  -
nados

Gasto em 
saúde (% do PIB)

Gasto em 
saúde (% do 
PIB) TOTAL

Gasto per 
capita em 

saúde (US$)Público Privado

França 9,3 2,6 11,9 3.969

EUA 8,4 9,2 17,6 7.960

Reino Unido 8,2 1,6 9,8 3.438

Noruega 8,2 1,5 9,7 5.353

Suécia 8,2 1,9 10,0 3.722

Canadá 8,0 3,4 11,4 4.314

Itália 7,3 2,1 9,4 3.071

Portugal 7,3 3,4 10,7 2.690

Costa Rica 7,1 3,4 10,5 1.155

Espanha 7,1 2,5 9,6 3.067

Argentina 6,3 3,2 9,5 1.386

Chile 4,0 4,4 8,4 1.209

BRASIL 3,8 5,0 8,8 921

México 3,1 3,4 6,5 922



Os gastos totais com saúde no Brasil foram 

próximos à média mundial, em termos de 

porcentagem do PIB

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)
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Orçamento do Ministério da 
Saúde
Evolução do orçamento do Ministério da 

Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério 

da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, 

os gastos com medicamentos cresceram 

309%, representando 13,5% do orçamento 

do Ministério da Saúde em 2012.
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Tributos

Tributos (VAT – Value Added Tax)

• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o 

que possui a maior alíquota de Imposto de 

Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + 

ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, 

Suécia, Reino Unido e  Rússia as alíquotas do 

I.V.A. são de 0%.

Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos 

sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).
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Inovação e 
Pesquisa clínica

• No ranking mundial de Inovação o Brasil 

aparece em 58º lugar.

Fonte: INSEAD - http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html

Rk País Escore (0-100)

1 Suiça 68,2

2 Suécia 64,8

3 Singapura 63,5

4 Finlândia 61,8

5 Reino Unido 61,2

6 Holanda 60,5

7 Dinamarca 59,9

8 Hong Kong (China) 58,7

9 Irlanda 58,7

10 Estados Unidos 57,7

11 Luxemburgo 57,7

12 Canadá 56,9

13 Nova Zelândia 56,6

14 Noruega 56,4

15 Alemanha 56,2

58 BRASIL 36,6

4/1



Pesquisa acadêmica: artigos 
científi cos originadas no Brasil

Fontes: Relatório UNESCO sobre ciência, 2010 e Biominas Brasil, A Indústria de biociência 

nacional: Caminhos para o crescimento, 2011
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Ranking mundial de depósitos 
de patentes

Fonte: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Março de 2013.

Nota: Dados estimados da OMPI, de 2012.

Rk País 2008 2009 2010 2011 2012

2012 
Partici-

pação 
(%)

Variação 
2012/

2011 (%)

1
Estados 
Unidos

51.643 45.628 45.029 49.060 51.207 26,3 4,4

2 Japão 28.760 29.802 32.150 38.874 43.660 22,5 12,3

3 Alemanha 18.855 16.797 17.568 18.851 18.855 9,7 0,0

4 China 6.120 7.900 12.296 16.402 18.627 9,6 13,6

5
Coréia do 
Sul

7.899 8.035 9.669 10.447 11.848 6,1 13,4

6 França 7.072 7.237 7.246 7.438 7.739 4,0 4,0

7 Reino Unido 5.467 5.044 4.891 4.848 4.895 2,5 1,0

8 Suiça 3.799 3.672 3.728 4.009 4.194 2,2 4,6

9 Holanda 4.363 4.462 4.063 3.503 3.992 2,1 14,0

10 Suécia 4.136 3.568 3.314 3.462 3.585 1,8 3,6

11 Itália 2.883 2.652 2.658 2.695 2.836 1,5 5,2

12 Canadá 2.976 2.527 2.698 2.945 2.748 1,4 -6,7

13 Finlândia 2.214 2.123 2.138 2.079 2.353 1,2 13,2

14 Austrália 1.938 1.740 1.772 1.739 1.708 0,9 -1,8

15 Espanha 1.390 1.564 1.772 1.729 1.687 0,9 -2,4

24 BRASIL 472 492 488 564 587 0,3 4,1

Outros países 13.253 12.163 12.858 13.734 13.879 7,1 1,2

Total 163,240 155.406 164.338 182.379 194.400 6,6
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• A indústria farmacêutica de pesquisa gastou 

em 2011 aproximadamente US$ 135 bilhões 

em P&D;

• Em 2011, havia 932 medicamentos em 

desenvolvimento para todos os tipos de 

câncer, 200 para diabetes e 460 para doenças 

raras;

• Foram lançados, em 2011, aproximadamente 

35 novos produtos farmacêuticos, 

dentre os mais de 3.200 compostos em 

desenvolvimento;

• Entre 2007 e 2011, o número de novas 

entidades químicas ou biológicas lançadas 

no mercado mundial caiu para 149 das 196 

de uma década antes;

• O custo médio para se desenvolver um único 

medicamento gira em torno de US$ 1,3 

bilhão;

• Em 2010, cinco dos dez líderes globais em 

Pesquisa & Desenvolvimento foram empresas 

farmacêuticas.

Fonte: Facts and Figures, 2012, IFPMA - International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations
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Pesquisa e 
desenvolvimento 
de medicamentos
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Tempo para desenvolver 
um medicamento

Fonte: Adaptação The Pharmaceutical Price Regulation Scheme, Offi  ce of Fair Trading (2007).

• Estima-se que são necessários entre 10 a 15 

anos para se desenvolver um medicamento 

ou uma vacina;

• Somente um em cada 10.000 compostos 

chega até os pacientes.
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Gastos mundiais da indústria 
farmacêutica em Pesquisa & 
Desenvolvimento
(em bilhões de dólares)

Fonte: EvaluatePharma. 2010. *Pharma Industry cutting its R&D cloth to more sustainable 

levels* In World Preview 2016. Disponível em: http://www.evaluatepharma.com/Universal/

View.aspx?type=Story&Id=217946&sectionID=&IsEPVantage=yes
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Medicamentos em 
desenvolvimento em 2011 
Categorias selecionadas

Alzheimer

Distúrbios 

cardiovas -

culares 

HIV/AIDS 

Mal de 

Parkinson 

Doenças 

Raras 

Câncer 

Artrite  

Diabetes 

mellitus  

Distúrbios 

mentais  

Doenças 

Respiratórias  

Câncer 

colorretal

Câncer de 

pulmão

Leucemia

Câncer de 

Pele

Câncer de 

Mama

72

252

88

24

460

948

76

212

255

398

85

141

139

85

132

Fonte: Facts and Figures, 2012, IFPMA - International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations
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Pesquisa clínica

• A pesquisa clínica movimenta cerca de US$ 

40 bilhões em investimentos por ano no 

mundo (Vis Research Institute)

• No Brasil, são investidos pouco mais de US$ 

139 milhões (Vis Research Institute)

•  A participação do Brasil em estudos clínicos 

no mundo representa 1,5% - 14º posição (Vis 

Research Institute)

• O tempo gasto para aprovação de uma 

pesquisa clínica no Brasil está entre 10 e 14 

meses, enquanto que a média mundial está 

entre quatro e seis meses (OECD).

Condição

Estudos 
perdidos 
(2012)

Estudos 

que serão 

perdidos

Número de estudos 12 33

Patologias com risco de morte 8 14

Número de pacientes que 
deixaram/deixarão de ser 
benefi ciados

307 2220

Discriminação das patologias com risco de morte

Oncológicos 1 10

Hepatite C 5 1

Problemas cardíacos graves — 2

Problemas pulmonares graves 1 —

HIV 1 —

Transplantes — 1

Pesquisa feita com apenas 15 empresas 

associadas à Interfarma. Destas, 12 perderam ou 

correm o risco de perder pesquisas este ano.
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Prazos de aprovação regulatória de 
pesquisa clínica no mundo:
(Análise regulatória + ética)

Fonte: Clinipace Worldwide, Whitepaper: “The Joys and Woes of Clinical Trial 

Start-Up: A Global Perspective”, February 14th, 2013.
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Ranking dos países realizadores 
de testes clínicos

FONTE: www.clinicaltrials.gov - acesso em 24/05/2013

Rk País
Total de 

testes

1 Eua 69.092

2 Canadá 10.940

3 Alemanha 10.210

4 França 9.114

5 Reino Unido 7.738

6 Itália 5.895

7 Espanha 5.361

8 Holanda 4.664

9 Bélgica 4.447

10 Coreia do Sul 4.318

11 Israel 4.094

12 Austrália 3.977

13 China 3.891

14 Dinamarca 3.705

15 BRASIL 3.336

 16 Polônia 3.136

17 Suécia 3.091

18 Suíça 3.021

19 Taiwan 2.975

20 Áustria 2.743

Rk País
Total de 

testes

1 BRASIL 3.336

2 México 1.866

3 Argentina 1.542

4 Porto Rico 1.373

5 Chile 831

6 Peru 653

Mundo América Latina
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Demorômetro

Desenvolvido pela Interfarma, o Demorômetro 

é uma ferramenta de acompanhamento e 

monitoramento dos prazos da Anvisa para 

registro de medicamentos no Brasil. Veja a 

seguir levantamento realizado pela Interfarma 

do tempo médio de registro, em todas as 

áreas, dos últimos dez anos.

Biológicos Novos Genéricos Similares

2003 209,1 232,8 195,4 427,8

2004 501,2 504,3 218,7 562,8

2005 445,5 401,5 189,9 737,6

2006 319,6 393,1 206,6 409,3

2007 378,3 601,2 327,5 380,5

2008 449,1 751,1 364,8 343,3

2009 492,7 702,5 447,8 473,4

2010 439,5 655,3 551,9 600,7

2011 401 486,9 563,9 589

2012 536,6 707,2 623,8 641,8

2013* 630,7 626,2 659,1 646

Tempor médio de registro de 

medicamentos por área (em dias)

* Dados coletados em Junho de 2013.

Fonte: Interfarma, com base de dados sistema Datavisa.
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Biológicos

• Biológicos são medicamentos produzidos 

por biossíntese em células vivas, ao contrário 

dos sintéticos que são produzidos por síntese 

química;

• Para os produtos biológicos o conceito de 

genérico não se aplica. Os medicamentos 

sintéticos são produzidos por meio de reações 

químicas bem defi nidas e a partir de reagentes 

conhecidos. São facilmente replicáveis e 

permitem cópias idênticas. Os medicamentos 

biológicos, ao contrário, são produzidos em 

sistemas vivos, a partir de insumos variáveis 

e a identidade do produto fi nal depende de 

muitos fatores e da consistência do processo 

de produção;

• As normas regulatórias vigentes para os 

genéricos não se aplicam aos medicamentos 

biológicos;

• A análise dos produtos biológicos deve 

basear-se em extensa documentação sobre 

manufatura, qualidade, efi cácia e segurança 

clínica;

• Estudos comparativos não-clínicos (ou pré-

clínicos) são sempre necessários e os clínicos, 

na maioria das vezes;

• Os estudos comparativos devem ser 

planejados com capacidade de detectar 

diferenças e seguir as metodologias de não-

inferioridade ou equivalência ao produto de 

referência (biológico novo);

• A imunogenicidade deve ser sempre 

investigada;

• Programas de Farmacovigilância e 

gerenciamento de risco devem ser 

implementados obrigatoriamente.
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Alguns exemplos de 
medicamentos biológicos

Classes Medicamentos

Hormônios Insulina, hormônio do crescimento

Citocinas Interferonas, interleucinas

Fatores de crescimento
Eritropoietina, fator de crescimento de 

leucócitos

Fatores de coagulação Fator anti-hemofílico

Heparinas Heparinas , enoxaparina, dalteparina

Trombolíticos Alteplase, reteplase

Anticorpos monoclonais Trastuzumabe, bevacizumabe

Proteínas de fusão Etanercepte, abatacepte

Principais diferenças entre 
medicamentos sintéticos e 
biológicos

Fármacos sintéticos Biológicos

Moléculas Pequenas Grandes

Estrutura Simples Complexas

Estabilidade Estáveis Instáveis

Caracterização Simples e completa Difícil e incompleta

Manufatura 

• Previsível pelo processo 
químico

• Cópias idênticas podem 
ser feitas

• Variável, produzido por 
sistemas vivos

• Impossível de realizar 
cópias idênticas

Patentes Geralmente única Múltiplas

Imunogenicidade* Ocasional Frequente

Fonte: Entendendo os Medicamentos Biológicos, Interfarma, 2011

Fonte: Entendendo os Medicamentos Biológicos, Interfarma, 2011.
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Código de 
Conduta 

O Código de Conduta da Interfarma revisado 

está em vigor em 1º de julho de 2012.O novo 

texto contempla acordo inédito de boas 

práticas no relacionamento entre a classe 

médica e a indústria farmacêutica assinado 

com o Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Associação Médica Brasileira (AMB) e a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Estão obrigadas a respeitar o Código aquelas 

empresas associadas à Interfarma e aquelas 

aderentes ao Código de Conduta que, desta 

forma, estão sujeitas às obrigações e às suas 

penalidades. 

As novidades:

•  Inclusão de disposições relativas ao 

relacionamento com agentes públicos e 

autoridades governamentais;

•  Inclusão de disposições relativas ao 

relacionamento com Associações de 

pacientes;

• Alterações no que se refere á participação do 

profi ssional da saúde em eventos científi cos 

a convite de empresas;

• Alterações com relação á oferta de brindes 

(adequação ao acordo fi rmado com o CFM);

• Alteração da formação do comitê de ética, 

que passa a contar com a participação de 

profi ssionais externos, além dos membros da 

Comissão de Compliance da Interfarma.
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Código de 
Conduta 

Após o acordo e atualização do Código de 

Conduta, a Interfarma desenvolveu para a 

força de vendas e equipe interna das empresas 

associadas, um programa de treinamento e 

capacitação do Código.

A ação foi dividida em três etapas: 

treinamento, avaliação e certifi cação. Esta 

última confere um PIN ao participante, que 

é identifi cado perante a classe médica como 

um profi ssional alinhado às regras de conduta 

ética seguidas pelas entidades que adotaram 

ou venham a adotar o Código.

Ainda em 2013, além das empresas associadas, 

a Associação Brasileira dos Distribuidores 

de Medicamentos Especiais e Excepcionais 

(Abradimex) e Sociedade Brasileira de 

Medicina Farmacêutica (SBMF) aderiram ao 

Código de Conduta da Interfarma.

Saiba mais sobre o Código de Conduta, faça o 

download do arquivo acessando o link http://

www.interfarma.org.br/codigo_conduta.php

PIN Interfarma



Contatos do 
Setor de Saúde e 
Inovação

a) 
Associações Nacionais

ABAFARMA

Associação Brasileira do Atacado 

Farmacêutico

Rua Machado Bittencourt, 205 - Cj. 56 – Vila 

Clementino

CEP: 04044-000 - São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 5080-3636

www.abafarma.com.br

ABCFARMA

Associação Brasileira do Comércio 

Farmacêutico

Rua Santa Isabel, 160 - 5º Andar

Cj. 51 - Vila Buarque

CEP: 01221-010 - São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3223-8677

www.abcfarma.org.br

ABF

Associação Brasileira de Farmacêuticos

Rua dos Andradas, 96 - 10º andar - Centro

CEP: 20051-001 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2263-0791

www.abf.org.br
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ABIMED

Associação Brasileira dos Importadores de 

Equipamentos, Produtos e Suprimentos 

Médico-Hospitalares

Av. Iraí, 79 cj 92/93B - Moema

CEP: 04082-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5092-2568

www.abimed.org.br

ABIMIP

Associação Brasileira da Indústria de 

Medicamentos Isentos de Prescrição

Rua Alvorada, 1280 - Itaim Bibi

CEP: 04550-004 - São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3897-9721

www.abimip.org.br 

ABIMO / SINAEMO

Associação Brasileira da Indústria 

de Artigos e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e de 

Laboratórios

Avenida Paulista, 1313 - 8°. Andar - Sala 806

Edifício Fiesp - Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo

CEP: 01311-923 - São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3285-0155

www.abimo.org.br

ABIQUIF

Associação Brasileira da Indústria 

Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos

Avenida Calógeras, 15 - 10° andar – Centro

CEP: 20030-070 - Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (55 21) 2220-3005

www.abiquif.org.br
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ABIQUIM

Associação Brasileira da Indústria Química

Rua Chedid Jafet, 222

Bloco C - 4º andar - Vila Olímpia

CEP: 04551-065 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 2148-4700

www.abiquim.org.br

ABRADILAN

Associação Brasileira dos Distribuidores de 

Laboratórios Nacionais

Avenida Moaci, 395 - Conj. 141 e 142

Planalto Paulista - São Paulo / SP

CEP: 04604-007

Fone/Fax: (55 11) 5533-5305 / 5533-2810

www.abradilan.com.br

ABRADIMEX

Associação Brasileira dos Distribuidores de 

Medicamentos Especiais e Excepcionais

Av. Ibirapuera, 2120 - Cj: 174/176

CEP: 04028-001 - Indianópolis - São Paulo-SP

Tel.: (55 11) 5053-5921

www.abradimex.com.br

ABRAFARMA

Associação Brasileira de Redes de Farmácias 

e Drogarias

Alameda Santos, 2480 - Cj. 82 - Cerqueira César

CEP: 01418-200 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3083-1999

www.abrafarma.com.br

ABRASP

Associação Brasileira de Produtores de 

Soluções Parenterais

Rua Alvorada, 1280 - Vila Olímpia

CEP: 04550-004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3897-9779 / 9770

www.abrasp.org.br
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ABRIFAR

Associação Brasileira dos Distribuidores e 

Importadores de Insumos Farmacêuticos

Rua Afonso Celso, 1221 - Cj. 61 - Vila Mariana

CEP: 04119-061 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5071-1681

www.abrifar.org.br

ALANAC

Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 

Nacionais

Rua Sansão Alves dos Santos, 433 - 8º andar - 

Itaim Bibi

CEP: 04571-090 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5506-8522

www.alanac.org.br

ALFOB

Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 

Ofi ciais do Brasil

Setor Comercial Sul SCS - Quadra 2 – Bloco C

Edifício Serra Dourada - 5º andar - Sala 511

CEP: 70300-902 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3225-4456

www.alfob.org

ANAHP

Associação Nacional de Hospitais Privados

Rua Cincinato Braga,37- 4º Andar 

CEP: 01333-011- São Paulo

Tel: 11 3178-7441

FarmaBrasil 
Setor Bancário Sul - Quadra 2 – Bloco E

Edifício Prime - 15º andar - Sala 1501/2

CEP: 70070-120 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3224-2003
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PróGenéricos

Associação Brasileira das Indústrias de 

Medicamentos Genéricos

Rua Alvorada, 1280 - Itaim Bibi

CEP: 04550-004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3897-9767

www.progenericos.org.br

SPDM

Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina

Rua Dr. Diogo de Faria, 1036 – Vila Clementino

CEP: 04037-003- São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5539-2083.

www.spdm.org.br

b)
Federações e Sindicatos 
do Setor de Saúde

FENAFAR

Federação Nacional dos Farmacêuticos

Rua Barão de Itapetininga, 255 - 11º andar - Cj. 

1105 - Centro

CEP: 01042-001 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3259-1191

www.fenafar.org.br

FIESP

Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo

Av. Paulista, 1313 - Edifício Sede FIESP

CEP: 01311-923 - São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3549-4499

www.fi esp.com.br
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SINDIFAR

Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do 

Sul

Av. Assis Brasil, 8787- Bloco 10 – 3º andar - 

Sarandi

CEP: 91140-001 – Porto Alegre - RS

Tel.: (55 51) 3347-8778

www.sindifar.org.br

SINDUSFARMA

Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo

Rua Alvorada, 1280 - Vila Olímpia

CEP: 04550-004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3897-9779

www.sindusfarmacomunica.org.br

SINFAR

Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro

Av. Calógeras, 15 - 10º andar – - Castelo

CEP: 20030-070 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2220-8266

www.sinfar-rj.org.br

c) 
Associações 
Internacionais da 
Indústria Farmacêutica

EFPIA

Federação Europeia das Associações da 

Indústria Farmacêutica

Leopold Plaza Building

Rue du Trône 108

B-1050 Bruxelas - Bélgica

Tel.: 32 0 2 626 25 55

info@efpia.org
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Fifarma

Federação Latinoamericana da Indústria 

Farmacêutica

Av. Cuauhtémoc 1481 1er. piso

Mexico, DF, Mexico 03310

Tel.: 011 52 55 5688 8303

secretariageneral@fi  farma.org

www.fi farma.org

IFPMA

Federação Internacional de Fabricantes e 

Associações Farmacêuticas

15, Chemin Louis-Dunant

PO BOX 195 - 1211 Genebra 20 – Suíça

Tel.: 41 22 338 32 00

www.ifpma.org

PhRMA

Associação Americana de Fabricantes e 

Pesquisa Farmacêutica

950 F Street, Suite 300

Washington, DC 20004

Tel.: 202 835 3460

www.phrma.org

The Partnership for Safe 
Medicines

Grupo de organizações sem fi ns lucrativos 

e pessoas físicas que visam proteger 

os consumidores de medicamentos 

falsifi cados ou contrabandeados

8100 Boone Blvd., Suite 220

Vienna, VA 22182

Tel.: 703-679-7233 (703-679-SAFE)

www.safemedicines.org
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d) 
Órgãos públicos de 
saúde e inovação

Nacionais

ABDI

Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial

SBN Quadra 1 - Bloco B - Ed. CNC - 14º andar 

CEP: 70041-902- Brasília - DF 

Tel.: (55 61) 3962 – 8700

www.abdi.com.br 

ANS

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Avenida Augusto Severo, 84 - Glória

CEP: 20021-040 - Rio de Janeiro- RJ

Tel.: 0800-701-9656

www.ans.gov.br

Apex

Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos

SBN Quadra 02, Lote 11, Ed. Apex-Brasil

CEP 70040-020-  Brasilia-DF 

Tel.: (55 61) 3426-0202

www.apexbrasil.com.br 

CNCP

Conselho Nacional de Combate à Pirataria e 

Delitos contra a Propriedade Intelectual

Esplanada dos Ministérios - Bloco T

Ed. Sede - 3º andar - sala 313

CEP: 70064-900 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 2025-3199

www.mj.gov.br/combatepirataria
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CNS

Conselho Nacional de Saúde

Esplanada dos Ministérios, Bloco G

Edifício Anexo - Ala B - 1º andar - Sala 103B

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

www.conselho.saude.gov.br

CONITEC 

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia

Esplanada dos Ministérios - Bloco E

CEP: 70067-900 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3317-7500

www.mct.gov.br

DATASUS

Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde - SUS

Esplanada dos Ministérios - Bloco G - Anexo A

1º and - sala 107

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

www.datasus.gov.br

Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais
SAF Sul Trecho 02 - Bloco F - Torre I

Edifício Premium - Térreo - Sala 12

CEP: 70070-600 - Brasília – DF

Tel.: (55 61) 3306 7008 / 7059

www.aids.gov.br

DPRF

Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal

BR 040 - KM 0,7 Alfa - Área Alfa - Santa Maria

CEP: 72433-000 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3395-9300

www.dprf.gov.br
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FUNASA

Fundação Nacional de Saúde

SAS - Quadra 04 - Bloco N - 5º andar - Ala Norte

CEP: 70070-040 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3314-6362

www.funasa.gov.br

Ministério da Fazenda
Esplanada dos Ministérios - Bloco P

CEP: 70048-900 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3412-2000/3000

www.fazenda.gov.br

Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior
Esplanada dos Ministérios - Bloco J

CEP: 70053-900 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 2027-7000

www.mdic.gov.br

MS

Ministério da Saúde

Esplanada dos Ministérios - Bloco G

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

www.saude.gov.br

Atendimento à imprensa

Esplanada dos Ministérios

Bloco G - 5º andar - sala 546

CEP: 70000-000 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3315-3580 / 2351

jornalismo@saude.gov.br

Receita Federal
www.receita.fazenda.gov.br
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RNIS

Rede Nacional de Informações em Saúde

Rua México, 128 - 8º andar - sala 817 - Centro

CEP: 20031-142 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 3974-7239 / 7212

www.datasus.gov.br

SAS

Secretaria de Atenção à Saúde

Esplanada dos Ministérios - Bloco G

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

www.saude.gov.br

SCTIE

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos

Estratégicos

Esplanada dos Ministérios - Bloco G

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

www.saude.gov.br

Itamaraty

Ministério das Relações Exteriores

Esplanada dos Ministérios - Bloco H

CEP: 70170-900 - Brasília - DF

Atendimento à imprensa

Tel.: (55 61) 3411-6160 / 6162

imprensa@itamaraty.gov.br

www.itamaraty.gov.br

Ministério da Justiça

Esplanada dos Ministérios

Bloco T - Edifício sede

CEP: 70064-900 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 2025-3587

www.mj.gov.br
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Internacionais

OECD

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico

Headquarters

2, rue André Pascal

75775 Paris Cedex 16

França

Tel.: 33 1 45 24 82 00

www.oecd.org

OMC

Organização Mundial do Comércio

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154, CH-1211

Genebra 21, Suíça

Tel.: 41 22 739 50 07

www.wto.org

OMS

Organização Mundial da Saúde

Avenue Appia 20 – 1211

Genebra 27 – Suíça

Tel.: 41 22 791 21 11

www.who.int

OPAS

Organização Pan-Americana de Saúde

525 Twenty-third Street,

N.W., Washington, D.C. 20037

Tel.: 202 974 3000

www.new.paho.org
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UNCTAD

Conferência sobre o Comércio e 

Desenvolvimento das Nações Unidas

Palais des Nations, 8-14

Av. de la Paix – 1211

Geneva 10 – Switzerland

Tel.: 41 22 917 1234

www.unctad.org

e) 
Conselhos e entidades da 
área da saúde

Academia Nacional de Farmácia
Rua da Lapa, nº120, sala 606 – Centro

CEP: 20021-180 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (55 11) 3897-9779

www.academiafarmacia.org.br

AMB

Associação Médica Brasileira

Rua São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista

CEP: 01333-903 - São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 3178-6802

www.amb.org.br

ANM

Academia Nacional de Medicina

Av. General Justo 365, 7º andar

CEP: 20021-130 - Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (55 21) 2524-2164

www.anm.org.br
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CFF

Conselho Federal de Farmácia

SHCGN-CR 712/713 Bloco “G” Loja 30

CEP: 70760-670 - Brasília – DF

Tel.: (55 61) 2106-6552

www.cff  .org.br

CFM

Conselho Federal de Medicina

SGAS 915 Lote 72

CEP: 70390-150 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3445-5900

cfm@portalmedico.org.br

www.portal.cfm.org.br

CIB 

Conselho de Informações sobre 

Biotecnologia

Rua Arandu, 1544 – conj. 162 – Brooklin 

Paulista

CEP: 04562- 031 – São Paulo – SP

Tel.: (55 11) 5504-8235

www.cib.org.br

CONASEMS

Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde

Esplanada dos Ministérios

Bloco G, Anexo B, Sala 144

CEP: 70058-900 - Brasília – DF

Tel.: (55 61) 3223-0155

www.conasems.org.br

CONASS

Conselho Nacional de Secretários de Saúde

Ed. Terra Brasilis - Quadra 1 - Bloco N

14º andar - Sala 1404 Setor de Autarquias Sul

CEP: 70070-010 - Brasília – DF

Tel.: (55 61) 3222-3000

www.conass.org.br
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f) 
Órgãos reguladores

Nacionais

ANS

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Avenida Augusto Severo, 84 - Glória

CEP: 20021-040 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2105 - 0184

www.ans.gov.br

Anvisa

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Setor de Indústria e Abastecimento (SIA)

Trecho 5, Área Especial 57

CEP: 71205-050 - Brasília – DF

Atendimento à imprensa

Tel.: (55 61) 3462-5500 / 6710

Tel.: (55 61) 9674-8388

www.anvisa.gov.br

CFM

Conselho Federal de Medicina

SGAS 915 Lote 72

CEP: 70390-150 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3445-5900

cfm@portalmedico.org.br

www.portal.cfm.org.br

CNS

Conselho Nacional de Saúde

Assessoria de Comunicação

Tel.: (55 61) 3315-2150 / 2151

comunicacns@saude.gov.br

www.conselho.saude.gov.br
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Conep

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

Esplanada dos Ministérios – Bloco G

Anexo B - sala 436 b

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 3315-2951

conep@saude.gov.br

www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/

conep/index.html

CRF-SP

Conselho Regional de Farmácia do Estado 

de São Paulo

Rua Capote Valente, 487 - Jardim América

CEP: 05409-001 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3067-1450

www.crfsp.org.br

Internacionais

EMA

European Medicines Agency

Agência responsável pela avaliação científi ca 

dos medicamentos desenvolvidos pelas 

empresas farmacêuticas para uso na União 

Europeia.

7 Westferry Circus - Canary Wharf

London E14 4HB

Tel.: 44 0 20 7418 8427

press@ema.europa.eu

www.ema.europa.eu

FDA

Food and Drugs Administration

Agência federal que regula o setor de 

remédios e de alimentos nos EUA.

10903 New Hampshire Ave

Silver Spring, MD 20993, 1-888

Tel.: 1 888 463 6332

www.fda.gov
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Health Canada
Address Locator 0900C2

Ottawa, Ontario - K1A 0K9

Tel.: 613 957 2983

info@hc-sc.gc.ca

www.hc-sc.gc.ca

ICH

International Conference of Harmonisation

P.O. Box 195, 1211

Geneva 20, Switzerland

Tel.: 41 22 338 32 06

admin@ich.org

www.ich.org

NICE

National Institute for Health and Clinical 

Excellence

MidCity Place - 71 High Holborn

London WC1V 6NA

Atendimento à imprensa

Tel.: 0845 003 7782

nice@nice.org.uk

www.nice.org.uk

g) 
Outras entidades 
internacionais de saúde

DIA

Associação de Informação sobre 

Medicamentos

800 Enterprise Road, Suite 200

Horsham, Pennsylvania 19044-3595

Tel.: 1 215 442 6100

www.diahome.org
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GAVI Alliance Secretariat
2 Chemin des Mines, 1202

Geneva - Switzerland

www.gavialliance.org

GAVI Fund
1776 I (Eye) Street, NW - Suite 600

Washington D.C. 20006 - USA

Tel.: 1 202 478 1050

info@gavialliance.org

www.gavialliance.org

HHS

Serviços de Saúde Humana

200 Independence Avenue, S.W

Washington - D.C. 20201 - USA

Tel.: 1 877 696 6775

www.hhs.gov

OHE

Escritório da Economia da Saúde

12 Whitehall - London

SW1A 2DY

Tel.: 44 0 20 7747 8850

ohegeneral@ohe.org

www.ohe.org

USP

U.S. Pharmacopeia

12601 Twinbrook Parkway Rockville

Maryland 20852–1790, USA

Tel.: 1 800 227 8772

www.usp.org

U.S Pharmacopeia Brasil

Avenida Ceci, 1600 - Tamboré

CEP: 06460-120 - Barueri - SP

Tel.: (55 11) 3245-6400
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h) 
Institutos de Pesquisa e 
Educação

Nacional

ALBERT EINSTEIN | ENSINO
Tel.: (+55 11) 2151-1001

www.einstein.br/ensino/Paginas/ensino.aspx

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior

Setor Bancário Norte - Quadra 2 - Bloco L - Lote 

06

CEP: 70040-020 - Brasília, DF

www.capes.gov.br

CeFACS 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

em Ciências da Saúde

Fundação Zerbini | Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina USP

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 471

CEP: 05403-010 - Cerqueira César - São Paulo 

- SP

Tel.: (55 11) 2661-6472

Centro de Estudos do 
Hospital 9 de Julho
Rua Peixoto Gomide, 527

CEP: 01409-001 - Bela Vista - São Paulo - SP

Tels.: (55 11) 3147-9644/9645

http://www.hospital9dejulho.com.br/site.aspx/

centro-de-estudos
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CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científi co e Tecnológico

SEPN 507 - Bloco B - Ed. Sede CNPq

CEP: 70740-901 - Brasília - DF

Tel.: (55 61) 2108-9000

www.cnpq.br

Fiocruz

Fundação Oswaldo Cruz

Av. Brasil, 4365 – Manguinhos

CEP: 21040-360 - Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (55 21) 2598-4242

www.fi ocruz.br

GVsaúde

Centro de Estudos em Planejamento e 

Gestão da Saúde da FGV-EAESP

Avenida Nove de Julho, 2029 - 11º andar

CEP: 01313-902 - Bela Vista - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3799-7717

Fax: 55 11 3799-7717

www.gvsaude.fgv.br

IAL

Instituto Adolfo Lutz

Av. Dr. Arnaldo, 355 - Cerqueira César

CEP: 01246-902 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3068-2800

www.ial.sp.gov.br

ICESP

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Av. Dr. Arnaldo, 251 – Cerqueira César

CEP: 01246- 000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3893- 2000

www.icesp.org.br
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IEP

Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Rua Cel. Nicolau dos Santos – 69 – Bela Vista

CEP: 01308- 060 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3155- 8800

www.hospitalsiriolibanes.org.br/pesquisa 

Inca

Instituto Nacional do Câncer

Ministério da Saúde - Praça Cruz Vermelha, 

23 - Centro

CEP: 20230-130 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2506-6000

www.inca.gov.br

Instituto Butantan
Av. Vital Brasil, 1500 - Butantã

CEP: 05503-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3726-7222

instituto@butantan.gov.br

www.butantan.gov.br

Instituto de Educação e Ciências 
Oswaldo Cruz
Unidade Paraíso 

Rua João Julião, 331

Rua Treze de Maio, 1815 - Bloco D 1° andar

CEP: 01323-903 - São Paulo - SP

Tels.: (55 11) 3549-0584 / 0585

www.hospitalalemao.org.br/Educacao_

Ciencia/Paginas/default.aspx

Internacionais

George Washington University 
Medical Center
2300 Eye Street N.W.

Washington DC 20037 - USA

www.gwumc.edu
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Tufts

Centro de Estudos para o Desenvolvimento 

de Medicamentos

Tufts University School of Medicine

136 Harrison Avenue - Boston - MA 02110

www.tufts.edu

i) 
Órgãos de Fomento à 
pesquisa e fi nanciamento

ANPEI

Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Rua Helena, 170 3º andar – conj. 132 – Vila 

Olimpia

CEP: 04552-050 – São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3842-3533

www.anpei.org.br

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social

Av. República do Chile, 100 - Centro

CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2172-7447

www.bndes.gov.br

FAPESP

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo

Rua Pio XI, 1500 - Alto da Lapa

CEP: 05468-901 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3838-4000

www.fapesp.br
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FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos São 

Paulo

Av. das Nações Unidas 10.989/15º andar – Vila 

Olímpia

CEP: 04578-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3847-0300

imprensa@fi  nep.gov.br

www.fi nep.gov.br

j)
Órgãos de Propriedade 
Intelectual

Nacional

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro

CEP: 20090-910 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2139-3000

www.inpi.gov.br

Internacionais

EPO

Escritório Europeu de Patentes

80298 Munich

Tel.: 49 89 2399 0

www.epo.org



USPTO

Escritório de Marcas e Patentes dos Estados 

Unidos

Tel.: 571 272 8400

www.uspto.gov

WIPO

Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual

34, chemin des Colombettes CH-1211 

Genebra 20, Suíça

www.wipo.int

k) 
Fontes para consulta

ABPI

Associação Brasileira de Propriedade 

Intelectual

Rua da Alfândega, 108 - 6º andar - Centro

CEP: 20070-004 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (55 21) 2507-6407

abpi@abpi.org.br

www.abpi.org.br

CEPIC

Centro Paulista de Investigação Clínica

Rua Moreira e Costa, 342 - Ipiranga

CEP: 04266-010 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 2271-3499

www.cepic.com.br

CLINICAL TRIALS
Site do governo federal dos Estados Unidos 

que cadastra os ensaios clínicos realizados no 

mundo

www.clinicaltrials.gov
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CPES

Centro Paulista de Economia da Saúde – 

UNIFESP

Rua Botucatu, 685 - Vila Clementino

CEP: 04023-062 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5575-6427 / 5941

economiadasaude@epm.br

www.cpes.org.br

ETCO

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial

Rua Viradouro, 63 - 6º - Itaim Bibi

CEP: 04538-110 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3078-1716

www.etco.org.br

FIPE

Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - USP

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 5677 -

Vila São Francisco

CEP: 05339-005 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3767-1700 / 1701

fi pe@fi pe.org.br

www.fi pe.org.br

Global Health Progress
info@globalhealthprogress.org

www.globalhealthprogress.org

GRUPEMEF

Grupo de Profi ssionais Executivos do 

Mercado Farmacêutico

Rua Thomás Deloney, 280 - Chácara Santo 

Antônio

CEP: 04710-040 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5093-5385

grupemef@grupemef.com.br

www.grupemef.com.br



IBGE

Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística

Tel.: 0800-721-8181

www.ibge.gov.br

IEES

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar

Rua Joaquim Floriano 1052 - Cj. 42 - Itaim

CEP: 04534 004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3706-9747

contato@iess.org.br

www.iess.org.br

IMS Health Brasil
Rua Alexandre Dumas, 1711 - 1º andar

Birmann 12 - Chácara Santo Antonio

CEP: 04717-004 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 5185-1500

www.imshealth.com.br

Institute of the Americas
10111 North Torrey Pine, Rd

La Jolla, California 92037

Tel.: 858-453-5560

www.iamericas.org 

Ipea

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

SBS - Quadra 1 - Bloco J - Ed. BNDES

CEP: 70076-900 - Brasília - DF

faleconosco@ipea.gov.br

www.ipea.gov.br

ISPOR

Sociedade Internacional de 

Farmacoeconomia e Pesquisa de Resultados

3100 Princeton Pike, Building 3 - Suite E

Lawrenceville - NJ 08648 - USA

Tel.: 1 609 219 0773

info@ispor.org

www.ispor.org
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King’s College London 
King’s Brazil Institute   

Strand Campus | Strand

London WC2R 2LS

Telephone +44 (0)20 7848 2542 

Fax +44 (0)20 7848 7415

RBEC (Ministério da Saúde)

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos

www.ensaiosclinicos.gov.br

SBMF

Sociedade Brasileira de Medicina 

Farmacêutica

Rua Pamplona, 788 3º andar, Sala 32 – Jardim 

Paulista

CEP: 01405-001 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3253-2848

sbmf@sbmf.org.br

www.sbmf.org.br

SEADE

Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados

Av. Cásper Líbero, 464 - República

CEP: 01033-000 - São Paulo - SP

Tel.: (55 11) 3324-7200

atendimento@seade.gov.br

www.seade.gov.br

VIS – Research 

Institute for Visualization and Interactive 

Systems

University of Stuttgart

Visualization and Interactive Systems Group

(VIS)

Universitaetstrasse 38

70569 Stuttgart

Alemanha

Tel.: 49 0 711 685 88 332 / 331

www.uni-stuttgart.de/home 
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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresento a Política Nacional de
Medicamentos1 , cuja elaboração envolveu ampla discussão e coleta de
sugestões, sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Saúde do
Ministério.

Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional
de Saúde, a Política Nacional de Medicamentos tem como propósito “ga-
rantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considera-
dos essenciais”. Com esse intuito, suas principais diretrizes são o esta-
belecimento da relação de medicamentos essenciais, a reorientação da
assistência farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a
sua regulamentação sanitária.

A presente Política observa e fortalece os princípios e as diretrizes
constitucionais e legalmente estabelecidos, explicitando, além das
diretrizes básicas, as prioridades a serem conferidas na sua
implementação e as responsabilidades dos gestores do Sistema Único de
Saúde (SUS) na sua efetivação.

O Ministério da Saúde está dando início às atividades de
implementação desta Política. Um exemplo disso é a criação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, que busca garantir condições para a
segurança e qualidade dos medicamentos consumidos no País. Dada a
sua abrangência, a consolidação da Política Nacional de Medicamen-
tos envolverá a adequação dos diferentes programas e projetos, já em
curso, às diretrizes e prioridades estabelecidas neste documento.

Brasília, 1.º de outubro de 1998.

José Serra
Ministro da Saúde

1 Política Nacional de Medicamentos aprovada pela Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998.
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Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e

Considerando a necessidade de o setor Saúde dispor de política devida-
mente expressa relacionada à questão de medicamentos;

Considerando a conclusão do amplo processo de elaboração da referi-
da política, que envolveu consultas a diferentes segmentos direta e indireta-
mente envolvidos com o tema;

Considerando a aprovação da proposta da política mencionada pela
Comissão Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde, resol-
ve:

Art. 1.º Aprovar a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra
consta do anexo desta Portaria.

Art. 2.º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde,
cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política agora aprovada,
promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, proje-
tos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilida-
des nela estabelecidas.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

José Serra
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PREFÁCIO

Políticas configuram decisões de caráter geral que apontam os rumos
e as linhas estratégicas de atuação de uma determinada gestão. Assim, de-
vem ser explicitadas de forma a:

– tornar públicas e expressas as intenções do Governo;

– permitir o acesso da população em geral e dos formadores de opinião, em
particular, à discussão das propostas de Governo;

– orientar o planejamento governamental no  detalhamento de programas,
projetos e atividades;

– funcionar como orientadoras da ação do Governo, reduzindo os efeitos
da descontinuidade administrativa e potencializando os recursos disponí-
veis.

No âmbito do Ministério da Saúde, a formulação de políticas desen-
volve-se mediante a adoção de metodologia apropriada, baseada num proces-
so que favoreça a construção de propostas de forma participativa, e não em
um modelo único e acabado.

Esse processo está representado, em especial, pela coleta e sistema-
tização de subsídios básicos, interna e externamente ao Ministério, a partir dos
quais é estruturado um documento inicial, destinado a servir de matéria-prima
para discussões em diferentes instâncias.

Entre as instâncias consultadas, estão os vários órgãos do próprio
Ministério, os demais gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), os segmen-
tos diretamente envolvidos com o assunto objeto da política e a população em
geral, mediante a atuação do Conselho Nacional de Saúde, instância que, no
nível federal, tem o imprescindível papel de atuar “na formulação de estraté-
gias e no controle da execução da política de saúde”, conforme atribuição que
lhe foi conferida pela Lei n.º  8.142/90.
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       A promoção das mencionadas discussões objetiva sistematizar as opi-
niões acerca da questão e recolher sugestões para a configuração final da
política em construção, cuja proposta decorrente é submetida à avaliação e
aprovação do Ministro da Saúde.

       No nível da direção nacional do Sistema, a responsabilidade pela condu-
ção desse processo está afeta à Secretaria de Políticas de Saúde, à qual cabe
identificar e atender as demandas por formulação ou reorientação de políti-
cas. Cabe também à Secretaria promover ampla divulgação e operacionalizar
a gestão das políticas consideradas estratégicas, além de implementar a sua
contínua avaliação, visando, inclusive, o seu sistemático aperfeiçoamento.

       Paralelamente, deve-se ressaltar que a operacionalização das políti-
cas formuladas exige o desenvolvimento de processo voltado à elabora-
ção ou à  reorientação de planos, projetos e atividades, que permitirão dar
conseqüência prática às políticas.
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1     INTRODUÇÃO

       A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política
Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva
implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da
assistência à saúde da população. A Lei n.º 8.080/90, em seu artigo 6.º, esta-
belece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a “formu-
lação da política de medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)”.
       O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia
e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da
população àqueles considerados essenciais.
       A Política de Medicamentos aqui expressa tem como base os princípios
e diretrizes do SUS e exigirá, para a sua implementação, a definição ou
redefinição de planos, programas e atividades específicas nas esferas federal,
estadual e municipal.
       Esta Política concretiza metas do Plano de Governo, integra os esforços
voltados à consolidação do SUS, contribui para o desenvolvimento social do
País e orienta a execução das ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministé-
rio da Saúde.
      Contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação –
incluindo a regulamentação – inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção,
aquisição e distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de
recursos humanos e desenvolvimento científico e tecnológico.
       Cabe assinalar, ainda, que outros insumos básicos na atenção à saúde,
tais como imunobiológicos e hemoderivados, deverão ser objeto de políticas
específicas. No caso particular dos produtos derivados do sangue, esta Políti-
ca trata de aspectos concernentes a estes produtos, de que são exemplos
questões relativas às responsabilidades dos três gestores do SUS e ao efetivo
controle da qualidade.

2   JUSTIFICATIVA

       O sistema de saúde brasileiro, que engloba estabelecimentos públicos e o
setor privado de prestação de serviços, inclui desde unidades de atenção básica
até centros hospitalares de alta complexidade. A importância e o volume dos
serviços prestados pelo setor público de saúde no Brasil – composto pelos
serviços estatais e privados conveniados ou contratados pelo SUS – podem
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ser verificados, por exemplo, no montante de atividades desenvolvidas em
1996, do qual constam a realização de 2,8 milhões de partos, 318 milhões de
consultas médicas, 12 milhões de internações hospitalares, 502 milhões de
exames e a aplicação de 48 milhões de doses de vacinas.

É indiscutível, portanto, a importância dos serviços  de saúde, os quais
constituem, ao lado de uma série de outros, fator de extrema importância para
a qualidade de vida da população. Esses serviços representam, hoje, preocu-
pação de todos os gestores do setor, seja pela natureza das práticas de assis-
tência neles desenvolvidas, seja pela totalidade dos recursos por eles absorvi-
dos.

A despeito do volume de serviços prestados pelo sistema de saúde,
ainda há parcelas da população excluídas de algum tipo de atenção. Verifica-
se, além disso, constantes mudanças no perfil epidemiológico que, atualmente,
compreende doenças típicas de países em desenvolvimento e agravos carac-
terísticos de países desenvolvidos. Assim, ao mesmo tempo em que são
prevalentes as doenças crônico-degenerativas, aumenta a morbimortalidade
decorrente da violência, especialmente dos homicídios e dos acidentes de trân-
sito. Além disso, aparecem e reaparecem outras doenças, tais como a cólera,
a dengue, a malária, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS.

O envelhecimento populacional gera novas demandas, cujo atendimen-
to requer a constante adequação do sistema de saúde e, certamente, a trans-
formação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir prioridade ao
caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Sob esse enfoque, a política de medicamentos é, indubitavelmente, fundamen-
tal nessa transformação.

Deve-se considerar, ainda, que modificações qualitativas e quantitati-
vas no consumo de medicamentos são influenciadas pelos indicadores
demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento na ex-
pectativa de vida ao nascer.

Acarretando um maior consumo e gerando um maior custo social, tem-
se novamente o processo de envelhecimento populacional interferindo sobretu-
do na demanda de medicamentos destinados ao tratamento das doenças
crônico-degenerativas, além de novos procedimentos terapêuticos com utili-
zação de medicamentos de alto custo. Igualmente, adquire especial relevân-
cia o aumento da demanda daqueles de uso contínuo, como é o caso dos
utilizados no tratamento das doenças cardiovasculares, reumáticas e da dia -
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betes. Frise-se o fato de que é bastante comum, ainda, pacientes sofrerem de
todas essas doenças simultaneamente.

Este cenário é também influenciado pela desarticulação da assistência
farmacêutica no âmbito dos serviços de saúde. Em decorrência, observa-se,
por exemplo, a falta de prioridades na adoção, pelo profissional médico, de
produtos padronizados, constantes da Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME). Some-se a isso a irregularidade no abastecimento de
medicamentos, no nível ambulatorial, o que diminui, em grande parte, a eficá-
cia das ações governamentais no setor saúde.

O processo indutor do uso irracional e desnecessário de medicamentos
e o estímulo à automedicação, presentes na sociedade brasileira, são fatores
que promovem um aumento na demanda por medicamentos, requerendo, ne-
cessariamente, a promoção do seu uso racional mediante a reorientação des-
tas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo, tanto para a equi-
pe de saúde quanto para o usuário.

A produção e a venda de medicamentos devem enquadrar-se em um
conjunto de leis, regulamentos e outros instrumentos legais direcionados para
garantir  a eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos, além dos aspec-
tos atinentes a custos e preços de venda, em defesa do consumidor e dos
programas de subsídios institucionais, tais como de compras de medicamen-
tos, reembolsos especiais e planos de saúde.

Essa necessidade torna-se ainda mais significativa na medida em que o
mercado farmacêutico brasileiro é um dos cinco maiores do mundo, com ven-
das que atingem 9,6 bilhões de dólares/ano. Em 1996, esse mercado gerou
47.100 empregos diretos e investimentos globais da ordem de 200 milhões de
dólares. O setor é constituído por cerca de 480 empresas, entre produtores de
medicamentos, indústrias farmoquímicas e importadores.

Há, no País, cerca de 50 mil farmácias, incluindo as hospitalares e as
homeopáticas, que comercializam 5.200 produtos, com 9.200 apresentações.

No tocante ao perfil do consumidor brasileiro, este pode ser dividido em
três grupos: o primeiro, formado por aqueles com renda acima de 10 salários
mínimos, que corresponde a 15%  da população, consome 48% do mercado
total e tem uma despesa média anual de 193,40 dólares per capita; o segundo,
apresenta uma renda entre quatro a 10 salários mínimos, que corresponde a
34% da população, consome 36% do mercado e gasta, anualmente, em mé-
dia, 64,15 dólares per capita;  o terceiro, tem renda de zero a quatro salários
mínimos, que representa 51% da população, consome 16% do mercado e tem
uma despesa média anual de 18,95 dólares per capita.
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Nitidamente, a análise desse perfil do consumidor indica a necessidade
de que a Política de Medicamentos confira especial atenção aos aspectos
relativos ao uso racional, bem como à segurança, eficácia e qualidade dos
produtos colocados à  disposição da população brasileira.

3       DIRETRIZES

Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, efica-
zes e de qualidade, ao menor custo possível, os gestores do SUS, nas três
esferas de Governo, atuando em estreita parceria, deverão concentrar esfor-
ços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance deste
propósito estejam balizadas pelas diretrizes a seguir explicitadas.

3.1 Adoção de Relação de Medicamentos Essenciais

Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos con-
siderados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de
saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis
aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas
apropriadas, e compõem uma relação nacional de referência que servirá de
base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvi-
mento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas de medi-
camentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser
estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação epidemiológica
respectiva.

O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a con-
tínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME), imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que
contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da
maioria das patologias prevalentes no País.

O fato de que a Relação Nacional, conforme assinalado acima, deverá
ser a base para a organização das listas estaduais e municipais e favorecerá o
processo de descentralização da gestão, visto que estas  instâncias são, com a
participação financeira e técnica do Ministério da Saúde, responsáveis pelo
suprimento de suas redes de serviços.

Trata-se, portanto, de meio fundamental para orientar a padronização,
quer da prescrição, quer do abastecimento de medicamentos, principalmente
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no âmbito do SUS, constituindo, assim, um mecanismo para a redução dos
custos dos produtos. Visando a sua maior veiculação, a RENAME deverá ser
continuamente divulgada por diferentes meios, como a Internet, por exemplo,
possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços
menores, tanto por parte do consumidor em geral, quanto por parte dos gestores
do Sistema.

No processo de atualização contínua da RENAME, deverá ser dada
ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência ambulatorial,
ajustado, no nível local, às doenças mais comuns à população, definidas se-
gundo prévio critério epidemiológico.

3.2 Regulamentação Sanitária de Medicamentos

Nesse contexto, serão enfatizadas, especialmente pelo gestor federal,
as questões relativas ao registro de medicamentos e à autorização para o
funcionamento de empresas e estabelecimentos, bem como as restrições e
eliminações de produtos que venham a revelar-se inadequados ao uso, na
conformidade das informações decorrentes da farmacovigilância.

Para tanto, deverão ser utilizadas comissões técnicas e grupos asses-
sores com a finalidade de respaldar e subsidiar as atividades de regulamenta-
ção e as decisões que envolvam questões de natureza científica e técnica.

A promoção do uso de medicamentos genéricos será, igualmente, objeto
de atenção especial. Portanto, o gestor federal deverá identificar os mecanis-
mos necessários para tanto, por exemplo, a adequação do instrumento legal
específico.

Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais que favore-
çam a consolidação do uso dos genéricos, tais como:

a) a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais,
propostas, contratos e notas fiscais – bem como de exigências sobre
requisitos de qualidade dos produtos;

b) a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e
licitações públicas de medicamentos realizadas pela Administração
Pública;

c) a adoção de exigências específicas para o aviamento de receita médi-
ca ou odontológica, relativas à sua forma e à identificação do paciente
e do profissional que a prescreve;
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d) a apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos,
bulas, prospectos, textos e demais materiais de divulgação e informa-
ção médica.

As ações de vigilância sanitária serão gradualmente descentralizadas e
transferidas à responsabilidade executiva direta de estados e municípios, com
exceção do registro de medicamentos e da autorização do funcionamento de
empresas, que constituem papéis indelegáveis do gestor federal. Em todos os
casos, deverá ser garantida a aplicação das normas existentes e a integração
operacional do sistema, em todas as esferas.

3.3 Reorientação da Assistência Farmacêutica

O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo que
não se restrinja à aquisição e à distribuição de medicamentos. As ações inclu-
ídas nesse campo da assistência terão por objetivo implementar, no âmbito das
três esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso
da população aos medicamentos essenciais.

A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e
disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, deverá estar
fundamentada:

a) na descentralização da gestão;
b) na promoção do uso racional dos medicamentos;
c) na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público;
d) no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos pre-

ços dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos
produtos no âmbito do setor privado.

A assistência farmacêutica no SUS, por outro lado, englobará as
atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição,
controle da qualidade e utilização – nesta compreendida a prescrição e a
dispensação – o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos pro-
dutos segundo as necessidades da população, identificadas com base em cri-
térios epidemiológicos.

No tocante aos agravos e doenças cuja transcendência, magnitude e ou
vulnerabilidade tenham repercussão na saúde pública, buscar-se-á a contínua
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atualização e padronização de protocolos de intervenção terapêutica e dos
respectivos esquemas de tratamento.

Assim, o processo de descentralização em curso contemplará a padro-
nização dos produtos, o planejamento adequado e oportuno e a redefinição
das atribuições das três instâncias de gestão. Essas responsabilidades ficam,
dessa forma, inseridas na ação governamental, o que deverá assegurar o acesso
da população a esses produtos. Para o Ministério da Saúde, a premissa básica
será a descentralização da aquisição e distribuição de medicamentos essenci-
ais.

O processo de descentralização, no entanto, não exime os gestores
federal e estadual da responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de
medicamentos em situações especiais. Essa decisão, adotada por ocasião das
programações anuais, deverá ser precedida da análise de critérios técnicos e
administrativos.

Inicialmente, a definição de produtos a serem adquiridos e distribuídos
de forma centralizada deverá considerar três pressupostos básicos, de ordem
epidemiológica, a saber:

a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou
põem em risco as coletividades, e cuja estratégia de controle concen-
tra-se no tratamento de seus portadores;

b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir
número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até per-
manente, com o uso de medicamentos de custos elevados;

c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos  não dispo-
níveis no mercado.

Após essa análise, a decisão deverá, ainda, observar critérios mais es-
pecíficos, relativos a aspectos técnicos e administrativos, de que são exem-
plos:

a) o financiamento da aquisição e da distribuição dos produtos, sobretu-
do no tocante à disponibilidade de recursos financeiros;

b) o custo-benefício e o custo-efetividade da aquisição e distribuição dos
produtos em relação ao conjunto das demandas e necessidades de
saúde da população;

c) a repercussão do fornecimento e uso dos produtos sobre a prevalência
ou incidência de doenças e agravos relacionados aos medicamentos
fornecidos;
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d) a necessidade de garantir apresentações de medicamentos, em for-
mas farmacêuticas e dosagens adequadas, considerando a sua utiliza-
ção por grupos populacionais específicos, como crianças e idosos.

É importante ressaltar que, independente da decisão por centralizar ou
descentralizar a aquisição e distribuição de medicamentos, deverá ser
implementada a cooperação técnica e financeira intergestores. Essa coopera-
ção envolverá a aquisição direta e a transferência de recursos, bem como a
orientação e o assessoramento aos processos de aquisição – os quais devem
ser efetivados em conformidade com a realidade epidemiológica, visando as-
segurar o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo,
priorizando os medicamentos essenciais e os de denominação genérica.

Nesse particular, o gestor federal, especialmente, em articulação com a
área econômica, deverá identificar medidas com vistas ao acompanhamento
das variações e índices de custo dos medicamentos, com ênfase naqueles
considerados de uso contínuo. Ainda com relação à articulação, a atuação
conjunta com o Ministério da Justiça buscará coibir eventuais abusos
econômicos na área de medicamentos.

Essas decisões e a cooperação técnica referida serão viabilizadas por
intermédio da articulação intergestores, concretizada, por exemplo, na institui-
ção de grupo técnico-assessor integrado por representações das três esferas
de gestão, responsável, principalmente, pela implementação do modelo de as-
sistência farmacêutica a ser adotado, pactuado e submetido à Comissão
Intergestores Tripartite (CIT).

O Conselho Nacional de Saúde terá papel preponderante nesse pro-
cesso, tendo em vista o acompanhamento da implementação da Política de
Medicamentos, especialmente no tocante ao cumprimento das medidas pac-
tuadas.

3.4 Promoção do Uso Racional de Medicamentos

No que diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos, aten-
ção especial será concedida à informação relativa às repercussões sociais e
econômicas do receituário médico, principalmente no nível ambulatorial, no
tratamento de doenças prevalentes.

Especial ênfase deverá ser dada, também, ao processo educativo dos
usuários ou consumidores acerca dos riscos da automedicação, da interrup-
ção e da troca da medicação prescrita, bem como quanto à necessidade da
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receita médica, no tocante à dispensação de medicamentos tarjados. Parale-
lamente, todas essas questões serão objeto de atividades dirigidas aos profis-
sionais prescritores dos produtos e aos dispensadores. Promover-se-á, da
mesma forma, a adequação dos currículos dos cursos de formação dos profis-
sionais de saúde.

Além disso, terá importante enfoque a adoção de medicamentos gené-
ricos, envolvendo a produção, a comercialização, a prescrição e o uso, medi-
ante ação intersetorial, vez que esta iniciativa ultrapassa os limites do setor
saúde, abrangendo outros ministérios e esferas de Governo, além da socieda-
de e das corporações profissionais. Nesse particular, é importante ressaltar
que a farmácia deve ser considerada estabelecimento comercial diferencia-
do. Portanto, deve estar em absoluta conformidade com as definições cons-
tantes da Lei n.º  8.080/90, bem como dispor da obrigatória presença do pro-
fissional responsável.

O Ministério da Saúde levará à discussão, no âmbito da Cúpula das
Américas, uma proposta de utilização dos genéricos visando a consolidação
do uso destes medicamentos pelos países da Região.

A propaganda de produtos farmacêuticos, tanto aquela direcionada aos
médicos, quanto especialmente a que se destina ao comércio farmacêutico e
à população leiga, deverá se enquadrar em todos os preceitos legais vigentes,
nas diretrizes éticas emanadas do Conselho Nacional de Saúde, bem como
nos padrões éticos aceitos internacionalmente.

3.5  Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Será incentivada a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica
e promovida a dinamização de pesquisas na área, com destaque para aquelas
consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico
nacional, incentivando a integração entre universidades, instituições de pes-
quisa e empresas do setor produtivo.

Além disso, deverá ser continuado e expandido o apoio a pesquisas que
visem o aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais,
enfatizando-se a certificação de suas propriedades medicamentosas.

Igualmente, serão estimuladas medidas de apoio ao desenvolvimento
de tecnologia de produção de fármacos, em especial os constantes da
RENAME, e de estímulo à sua produção nacional, de forma a assegurar o
fornecimento regular ao mercado interno e a consolidação e expansão do
parque produtivo instalado no País.
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Esse processo exigirá uma ação articulada dos Ministérios da Saúde,
da Educação, da Ciência e Tecnologia, entre outros, bem como a permanente
cooperação técnica com organismos e agências internacionais.

A oferta de medicamentos está intrinsecamente relacionada com a
pesquisa e o desenvolvimento, os quais, por sua vez, encerram aspectos rela-
tivos à estrutura e ao perfil industrial no Brasil, composto por três segmentos
de produção: nacional público, nacional privado e de empresas de capital
transnacional no setor, este último predominante no País. Caberá ao Ministé-
rio da Saúde, por intermédio do órgão responsável pela implementação da
Política de Ciência e Tecnologia, estimular uma maior articulação das institui-
ções de pesquisas e das universidades com o setor produtivo, a partir do esta-
belecimento de prioridades.

Igualmente, deverão ser implementados mecanismos que influenciem
na formação e viabilizem o treinamento contínuo dos profissionais no que se
refere ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Cabe assinalar, ainda, a importância de o País dispor de instrumento
estratégico para a divulgação dos avanços científicos que, além de expressar
o nível de desenvolvimento alcançado, estabeleça os requisitos mínimos das
matérias-primas e especialidades.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde deverá promover o processo de
revisão permanente da Farmacopéia Brasileira, que constitui mecanismo de
fundamental importância para as ações legais de vigilância sanitária e das
relações de comércio exterior, tanto de importação, quanto de exportação.

3.6  Promoção da Produção de Medicamentos

Esforços serão concentrados no sentido de que seja estabelecida uma
efetiva articulação das atividades de produção de medicamentos da RENAME,
a cargo dos diferentes segmentos industriais (oficial, privado nacional e
transnacional).

A capacidade instalada dos laboratórios oficiais – que configura um
verdadeiro patrimônio nacional – deverá ser utilizada, preferencialmente, para
atender as necessidades de medicamentos essenciais, especialmente os des-
tinados à atenção básica, e estimulada para que  supra as demandas oriundas
das esferas estadual e municipal do SUS.

O papel desses laboratórios é especialmente importante no que tange
ao domínio tecnológico de processos de produção de medicamentos de inte-



19

resse em saúde pública. Esses laboratórios deverão, ainda, constituir-se em
uma das instâncias favorecedoras do monitoramento de preços no mercado,
bem como contribuir para a capacitação dos profissionais.

Com referência aos medicamentos genéricos, o Ministério da Saúde,
em ação articulada com os demais ministérios e esferas de Governo, deverá
estimular a fabricação desses produtos pelo parque produtor nacional, em
face do interesse estratégico para a sociedade brasileira, incluindo, também, a
produção das matérias-primas e dos insumos necessários para esses medica-
mentos.

Será também incentivada a produção de medicamentos destinados ao
tratamento de patologias cujos resultados tenham impacto sobre a saúde pú-
blica ou que são adquiridos em sua quase totalidade pelo setor público.

Nesse sentido, deverão ser identificados e implementados mecanismos
que possibilitem a eliminação da dependência, ao Governo Federal, dos labo-
ratórios oficiais, a modernização dos seus sistemas de produção e o alcance
de níveis de eficiência e competitividade, particularmente no que concerne
aos preços dos produtos.

3.7 Garantia da Segurança, Eficácia e Qualidade dos
      Medicamentos

O processo para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos
medicamentos fundamenta-se no cumprimento da regulamentação sanitária,
destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização, com as quais é feita a
verificação regular e sistemática. Essas atividades, coordenadas em âmbito
nacional pela Secretaria de Vigilância Sanitária, serão efetivadas mediante
ações próprias do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no cumprimento
dos regulamentos concernentes às boas práticas de fabricação. Essa sistemá-
tica permitirá a concretização dos preceitos estabelecidos na Lei n.º  8.080/90
e em legislações complementares.

Para o exercício dessas ações, a Secretaria de Vigilância Sanitária
implementará e consolidará roteiros de inspeções aplicáveis à área de medi-
camentos e farmoquímicos. Definirá, desenvolverá e implantará sistemas de
informação para o setor, envolvendo os três níveis de gestão, estabelecendo
procedimentos e instrumentos de avaliação.

A reestruturação, a unificação e o reconhecimento nacional e interna-



20

cional da Rede Brasileira de Laboratórios Analítico-Certificadores em Saúde
(REBLAS), no âmbito do sistema brasileiro de certificação, permitirão aos
produtores testemunhar, voluntariamente, a qualidade dos seus produtos colo-
cados no comércio – que são adquiridos pelos serviços de saúde – e, ainda, a
fiscalização e o acompanhamento da conformidade de medicamentos,
farmoquímicos e insumos farmacêuticos.

Será promovida a sistematização do arcabouço legal existente, ade-
quando-o aos princípios e diretrizes constitucionais e legais do SUS, bem como
ao estágio atual do processo de descentralização da gestão.

3.8 Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos

O contínuo desenvolvimento e capacitação do pessoal envolvido nos
diferentes planos, programas e atividades que operacionalizarão a Política
Nacional de Medicamentos deverão configurar mecanismos privilegiados de
articulação intersetorial,  de modo a que o setor saúde possa dispor de recur-
sos humanos - em qualidade e quantidade – cujo provimento, adequado e
oportuno, é de responsabilidade das três esferas gestoras do SUS.

O componente recursos humanos deverá requerer atenção especial,
sobretudo no tocante ao estabelecido pela Lei n.º  8.080/90, em seu artigo 14
e parágrafo único, que definem que a formação e a educação continuada
contemplarão uma ação intersetorial articulada. A Lei, inclusive, define como
mecanismo fundamental a criação de uma comissão permanente de integração
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior,
com a finalidade de “propor prioridades, métodos e estratégias”.

Para o atendimento das necessidades e demandas relativas aos recur-
sos humanos, decorrentes da operacionalização desta Política, o processo de
articulação implementado pela Coordenação Geral de Recursos Humanos para
o SUS, do Ministério da Saúde, compreenderá a abordagem de todos os as-
pectos inerentes às diretrizes aqui fixadas, em especial no que se refere à
promoção do uso racional de medicamentos e a produção, comercialização e
dispensação dos genéricos, bem como a capacitação em manejo de medica-
mentos. O trabalho conjunto com o Ministério da Educação e do Desporto,
especificamente, deverá ser viabilizado tendo em vista a indispensável ade-
quação dos cursos de formação na área da saúde, sobretudo no tocante à
qualificação nos campos da farmacologia e terapêutica aplicada.

Algumas diretrizes e prioridades contidas no texto desta Política
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explicitam as necessidades e demandas em termos de recursos humanos.
Todavia, o desenvolvimento e a capacitação constituirão ações sistemáticas
que permearão todas as medidas, iniciativas, programas e atividades dela de-
correntes.

Cabe ressaltar, finalmente, que áreas estratégicas, de que é exemplo
relevante a vigilância sanitária, cujas atribuições configuram funções típicas e
exclusivas de Estado, serão objeto de enfoque particular, haja vista a crônica
carência de pessoal capacitado na área, nas três esferas de gestão do SUS, o
que exigirá, por parte dos gestores, estudos e medidas concretas voltadas
para a recomposição e ou complementação adequada de quadros de pessoal
especializado para fazer frente às responsabilidades constitucionalmente defi-
nidas.

4      PRIORIDADES

As diretrizes apresentadas no capítulo anterior comportam um conjunto
de prioridades que configuram as bases para o alcance do propósito desta
Política, bem como para a implementação das diferentes ações indispensáveis
ao seu efetivo cumprimento.

4.1 Revisão Permanente da RENAME

A consolidação do processo de revisão permanente da RENAME, ins-
trumento básico de racionalização no âmbito do SUS, com atualização contí-
nua, representa medida indispensável,  haja vista que a seleção baseia-se nas
prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança, na eficácia terapêu-
tica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos. Esse proces-
so, coordenado pela Secretaria de Políticas de Saúde, do Ministério da Saúde,
será desenvolvido mediante a participação dos demais órgãos do Ministério –
Secretaria de Vigilância Sanitária e Secretaria de Assistência à Saúde – e dos
gestores estaduais e municipais, responsáveis pela implementação das ações
que operacionalizam esta Política e de instituições científicas que atuam na
área de medicamentos.

A RENAME será organizada consoante às patologias e agravos à saú-
de mais relevantes e prevalentes, respeitadas as diferenças regionais do País.
As apresentações dos produtos deverão assegurar as formas farmacêuticas e
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as dosagens adequadas para a utilização por crianças e idosos.
Cabe ressaltar que, como um dos mecanismos favorecedores da redu-

ção de preços dos medicamentos, a RENAME será sistemática e amplamen-
te divulgada.

4.2 Assistência Farmacêutica

Em conformidade com as diretrizes relativas à reorientação da assis-
tência farmacêutica anteriormente explicitadas, especialmente no que se re-
fere ao processo de descentralização, as três esferas de Governo assegura-
rão, nos seus respectivos orçamentos, os recursos para aquisição e distribui-
ção dos medicamentos, de forma direta ou descentralizada.

Nesse contexto, a aquisição de medicamentos será programada pelos
estados e municípios de acordo com os critérios técnicos e administrativos
referidos no Capítulo 3 –  “Diretrizes” – tópico 3.3, deste documento. O gestor
federal participa do processo de aquisição dos produtos mediante o repasse
fundo a fundo de recursos financeiros e a cooperação técnica.

No tocante a essa transferência, atenção especial deverá ser dada aos
medicamentos destinados ao atendimento de esquemas terapêuticos continu-
ados, aos que ratificam decisões e compromissos internacionais e àqueles
voltados à assistência a pacientes de alto risco, como é o caso dos transplan-
tados e renais crônicos.

A prioridade maior do Ministério da Saúde é a descentralização plena
do processo de aquisição e distribuição de medicamentos. No entanto, para
que as decisões acerca desse processo possam ser viabilizadas, deverá ser
instituído um grupo tripartite, com atribuições específicas, que atuará junto ao
setor responsável pela implementação da assistência farmacêutica no Minis-
tério da Saúde.

A aquisição e a distribuição, pelo Ministério, dos produtos componentes
da assistência farmacêutica básica serão substituídas pela transferência regu-
lar e automática, fundo a fundo, de recursos federais, sob a forma de incentivo
agregado ao Piso da Atenção Básica. Esses recursos serão utilizados
prioritariamente para a aquisição, pelos municípios e sob a coordenação dos
estados, dos medicamentos necessários à atenção básica à saúde de suas
populações.

O gestor estadual deverá coordenar esse processo no âmbito do esta-
do, com a cooperação técnica do gestor federal, de forma a garantir que a
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aquisição realize-se em conformidade com a situação epidemiológica do municí-
pio, e que o acesso da população aos produtos ocorra mediante adequada
prescrição e dispensação.

Atenção especial deverá ser dada, também, a um outro grupo de medi-
camentos incluídos na composição dos custos dos procedimentos realizados
pelos prestadores de serviços ao SUS e faturados segundo tabela definida
pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, a Secretaria de Assistência à Saúde
deverá viabilizar um estudo visando a revisão, atualização e ajuste diferencia-
do dos valores, considerando:

– o tempo decorrido desde o estabelecimento desses valores, quando
da definição da composição de cada procedimento integrante da assistência
hospitalar e ambulatorial, que levou em conta, naquela ocasião, um valor médio
do custo de medicamentos para determinado grupo de patologias;

– o fato dos reajustes que vêm sendo efetivados levarem em conta
somente o valor global do procedimento, e não o custo atualizado dos medica-
mentos vinculados aos mesmos.

O resultado do ajuste procedido deverá seguir o fluxo já estabelecido,
ou seja, a pactuação na CIT e a aprovação no Conselho Nacional de Saúde.

4.3 Promoção do Uso Racional de Medicamentos

A promoção do uso racional de medicamentos envolverá, além da
implementação da RENAME, em especial, as medidas a seguir indicadas.

     4.3.1 Campanhas Educativas

Serão desencadeadas campanhas de caráter educativo, buscando a
participação das entidades representativas dos profissionais de saúde, com
vistas a estimular o uso racional de medicamentos.

Caberá aos  gestores do SUS, em conjunto com entidades da sociedade
civil organizada, responsabilizar-se por essa iniciativa

     4.3.2  Registro e Uso de Medicamentos Genéricos

A promoção do uso de medicamentos genéricos será progressivamen-
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te levada a efeito, respaldada nos seguintes pontos:
a)  estabelecimento de procedimentos para o registro de medicamentos

genéricos;
b)  estabelecimento dos requisitos nacionais para a demonstração de

equivalência terapêutica, principalmente em relação à
biodisponibilidade;

c)  levantamento e utilização da infra-estrutura e da capacidade do País
para a realização de estudos de bioequivalência disponível na rede
de laboratórios;

d)  identificação de mecanismos de incentivo à produção de medica-
mentos genéricos;

e)  estabelecimento de regulamentação referente à comercialização,
prescrição e dispensação de medicamentos genéricos em todo o Ter-
ritório Nacional.

     4.3.3 Formulário Terapêutico Nacional

Deverá ser elaborado e amplamente divulgado o Formulário Terapêutico
Nacional, instrumento importante para a orientação da prescrição e dispensação
dos medicamentos, por parte dos profissionais de saúde, e para a racionaliza-
ção do uso destes produtos. O Formulário conterá todas as informações rela-
tivas aos medicamentos, inclusive quanto a  sua absorção e ação no organis-
mo.

     4.3.4 Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância

As ações de farmacovigilância, além de tratar dos efeitos adversos,
serão utilizadas, também, para assegurar o uso racional dos medicamentos.
Para tanto, deverão ser desenvolvidos estudos, análises e avaliações decor-
rentes dessas ações, de modo a reorientar procedimentos relativos a registros,
formas de comercialização, prescrição e dispensação dos produtos.

Quanto à farmacoepidemiologia, deverão ser incentivados estudos so-
bre a utilização de produtos como forma de contribuir para o uso racional de
medicamentos.

     4.3.5 Recursos Humanos

Será estimulado, por intermédio de diferentes mecanismos de articula-
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ção intersetorial, o acesso do profissional a conhecimentos e treinamentos
voltados ao desenvolvimento de habilidades específicas, como aquelas relaci-
onadas ao gerenciamento de sistemas de saúde e de informação, guias
terapêuticos padronizados e farmacovigilância.

Além disso, buscar-se-á promover a educação continuada dos profissi-
onais de saúde sobre farmacologia e terapêutica aplicada e outros aspectos
envolvidos no uso racional de medicamentos, bem como no manejo dos produ-
tos, além da disseminação de informações objetivas e atualizadas.

4.4 Organização das Atividades de Vigilância Sanitária de Medica-
      mentos

A Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, será res-
ponsável pela coordenação e monitoramento do Sistema Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, em articulação com estados e municípios, de forma a estabele-
cer claramente as medidas que atendam à estratégia da descentralização e o
financiamento das ações.

A organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos
terá por base a implementação do Sistema referido quanto às questões relati-
vas a medicamentos. Nesse sentido, faz-se necessário desenvolver processo
de reestruturação da área de vigilância sanitária na esfera federal, visando,
especialmente, a sua revitalização, a flexibilização de procedimentos e a bus-
ca por maior consistência técnico-científica no estabelecimento das bases de
sua intervenção, o que poderá ser viabilizado, por exemplo, mediante a com-
posição de grupos assessores integrados por representações de diferentes
setores, como a academia, os serviços e o setor privado.

Na implementação dessa prioridade, deverão ser considerados, em es-
pecial, os aspectos identificados a seguir.

     4.4.1 Desenvolvimento e Elaboração de Procedimentos Operacionais
            Sistematizados

Os procedimentos próprios da Vigilância Sanitária serão periodicamen-
te revisados, sistematizados e consolidados em manuais técnico-normativos,
roteiros, modelos e instruções de serviço, viabilizando-se, ainda, ampla divul-
gação. Nesse contexto, aplica-se, inclusive, a revisão dos procedimentos rela-
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tivos ao registro de medicamentos de marca e similares. A adoção desses
instrumentos concorrerá para a equalização e a agilização das atividades e
tarefas a serem cumpridas, quer as de natureza técnico-normativa, quer as de
caráter administrativo, de que são exemplos: o registro de produtos, as inspeções
em linhas de produção, a fiscalização e a farmacovigilância.

     4.4.2 Treinamento de Pessoal do Sistema de Vigilância Sanitária

O treinamento em serviço – recurso efetivo para as mudanças e ade-
quações a serem introduzidas no modelo de atuação da vigilância sanitária –
deverá buscar a incorporação:

a) dos recentes avanços tecnológicos do setor, inclusive os da
informatização do Sistema de Vigilância Sanitária ;

b) da metodologia convalidada de controle e de sistematização dos pro-
cedimentos técnicos e operacionais;

c) dos esquemas apropriados de inspeção preventiva em linhas de pro-
dução, de serviços e de  desembaraço alfandegário sanitário, bem
como os de amostragem e coleta de material para o controle de
qualidade referencial.

     4.4.3 Consolidação do Sistema de Informação em Vigilância Sani
 tária

O aprimoramento do desempenho das ações de vigilância sanitária terá
como ponto importante a consolidação do sistema de informação, que deverá
compreender, principalmente:

a)  produtos registrados, sua composição, indicações principais e formas
de comercialização;

b) vigilância de medicamentos (farmacovigilância);
c)  produtos retirados do mercado e justificativas correspondentes;
d)  ensaios clínicos;
e)  normas e regulamentos atinentes à determinação do grau de risco de

medicamentos e farmoquímicos;
f)   registros e regulamentos da qualidade dos produtos de comercialização

autorizada e empresas;
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g)   controle da comercialização e uso de produtos psicotrópicos e entor-
pecentes, inclusive nas farmácias magistrais;

h) controle da propaganda dos medicamentos de venda livre;
i)  regulamentação e controle da propaganda realizada pelos fabricantes

de medicamentos junto aos prescritores, de modo a resguardarem-
se os padrões éticos.

5   RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO
  ÂMBITO DO SUS

No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento
aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o propósito desta Polí-
tica de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficá-
cia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da
população àqueles considerados essenciais.

5.1 Articulação Intersetorial

Caberá, no tocante à implementação desta Política, uma atuação que
transcende os limites do setor saúde, conforme já referido anteriormente, vol-
tado para a articulação intersetorial, sobretudo com as áreas envolvidas na
questão medicamentos, que deverá ser efetivada nas diferentes instâncias do
SUS.

No âmbito federal, de forma específica, a articulação promovida pelo
Ministério da Saúde ocorrerá com várias instituições e organizações, confor-
me exemplificado a seguir.

a) Ministério da Justiça
A articulação com esse Ministério terá por finalidade efetivar medidas

no sentido de coibir eventuais abusos econômicos na área de medicamentos,
com base nas Leis Antitruste, da Livre Concorrência e de Defesa do Consu-
midor.

b) Ministérios da área econômica
A articulação com os ministérios da área econômica estará voltada

para o acompanhamento das variações dos índices de custo dos medicamen-
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tos essenciais, com ênfase naqueles considerados de uso contínuo, no sentido
de preservar a capacidade de aquisição dos produtos, por parte da população,
de forma direta ou indireta (subsídio governamental, seguro de saúde).

Deverá, além disso, buscar o encaminhamento das questões relativas
ao financiamento das ações inseridas na operacionalização desta Política e
que incluam, nos termos da lei, as respectivas participações dos governos
estaduais e municipais.

c) Ministério da Educação e do Desporto
A articulação com esse Ministério visará o desenvolvimento de ações,

junto aos professores, pais e alunos, relativas ao uso correto dos medicamen-
tos, bem como a reorientação dos currículos de formação dos profissionais de
saúde.

d) Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Ciência e Tecnologia
e agências internacionais

A articulação do Ministério da Saúde com essas instituições buscará o
estabelecimento de mecanismos e compromissos que viabilizem o fomento à
cooperação técnica, científica e tecnológica.

5.2 Gestor Federal

Caberá ao Ministério da Saúde, fundamentalmente, a implementação e
a avaliação da Política Nacional de Medicamentos, ressaltando-se como res-
ponsabilidades:

a) prestar cooperação técnica e financeira às demais instâncias do SUS
no desenvolvimento das atividades relativas à Política Nacional de
Medicamentos;

b) estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três
esferas de Governo;

c) apoiar a organização de consórcios destinados à prestação da assis-
tência farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo de assistência
como objeto de consórcios de saúde;

d) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos
prescritores e aos dispensadores;

e) incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica;
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f) promover a dinamização de pesquisas na área farmacêutica, em es-
pecial aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o de-
senvolvimento tecnológico;

g) promover a disseminação de experiências e de informações técnico-
científicas;

h) implementar programa específico de capacitação de recursos huma-
nos voltados para o desenvolvimento desta Política;

i) coordenar e monitorar os sistemas nacionais básicos para a Política de
Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vi-
gilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;

j) promover a reestruturação da Secretaria de Vigilância Sanitária, do-
tando-a das condições necessárias ao cumprimento das responsabi-
lidades do gestor federal, especialmente no tocante à garantia da
segurança e qualidade dos medicamentos;

k) promover a sistematização do arcabouço legal da vigilância sanitá-
ria, adequando-o aos princípios e diretrizes do SUS e ao atual mo-
mento da descentralização da gestão;

l) promover a atualização da legislação de vigilância sanitária;
m) implementar atividades de controle da qualidade de medicamentos;
n)  promover a revisão periódica e a atualização contínua da RENAME

e a sua divulgação, inclusive via Internet;
o) promover a elaboração, a divulgação e a utilização do Formulário

Terapêutico Nacional;
p) promover a atualização permanente da Farmacopéia Brasileira;
q) acompanhar e divulgar o preço dos medicamentos, em especial da-

queles constantes da RENAME;
r) destinar recursos para a aquisição de medicamentos, mediante o re-

passe fundo a fundo para estados e municípios, definindo, para tanto,
critérios básicos para o mesmo;

s) criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos ao de-
senvolvimento de um modelo adequado de atenção à saúde;

t) promover a revisão, atualização e ajuste diferenciado do grupo de
medicamentos incluídos na composição dos custos dos procedimen-
tos relativos à assistência hospitalar e ambulatorial faturados segun-
do tabela;

u) adquirir e distribuir produtos em situações especiais, identificadas
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por ocasião das programações, tendo por base critérios técnicos e
administrativos referidos no Capítulo 3, “Diretrizes” , tópico 3.3., deste
documento;

v) orientar e assessorar os estados e municípios em seus processos de
aquisição de medicamentos essenciais, contribuindo para que esta
aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica e para que
seja assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e com
menor custo;

x) orientar e assessorar os estados e os municípios em seus processos
relativos à dispensação de medicamentos.

5.3 Gestor Estadual

Conforme disciplinado na Lei Nº  8.080/90, cabe à direção estadual do
SUS, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a
política de insumos e equipamentos para a saúde.

Nesse sentido, constituem responsabilidades da esfera estadual:
a) coordenar o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, ten-

do em vista a implementação desta Política;
b) promover a formulação da política estadual de medicamentos;
c) prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvol-

vimento das suas atividades e ações relativas à assistência farma-
cêutica;

d) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu âmbito;
e) apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde desti-

nados à prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclu-
são desse tipo de assistência como objeto de consórcios de saúde;

f) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos
prescritores e aos dispensadores;

g) assegurar a adequada dispensação dos medicamentos, promovendo
o treinamento dos recursos humanos e a aplicação das normas per-
tinentes;

h) participar da promoção de pesquisas na área farmacêutica, em es-
pecial aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o de-
senvolvimento tecnológico, bem como do incentivo à revisão das
tecnologias de formulação farmacêuticas;

i) investir no desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da
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assistência farmacêutica;
j) coordenar e monitorar o componente estadual de sistemas nacionais

básicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos o de
Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de
Laboratórios de Saúde Pública;

k) implementar as ações de vigilância sanitária sob a sua responsabili-
dade;

l) definir a relação estadual de medicamentos, com base na RENAME,
e em conformidade com o perfil epidemiológico do estado;

m) definir elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente
pelo estado, inclusive os de dispensação em caráter excepcional, tendo
por base critérios técnicos e administrativos referidos no Capítulo 3,
“Diretrizes” , tópico 3.3., deste documento, e destinando orçamento
adequado à sua aquisição;

n) utilizar, prioritariamente, a capacidade instalada dos laboratórios ofi-
ciais para o suprimento das necessidades de medicamentos do esta-
do;

o) investir em infra-estrutura das centrais farmacêuticas, visando ga-
rantir a qualidade dos produtos até a sua distribuição;

p) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos
sob sua guarda;

q) orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição
de medicamentos essenciais, contribuindo para que esta aquisição
esteja consoante à realidade epidemiológica e para que seja assegu-
rado o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor cus-
to;

r) coordenar o processo de aquisição de medicamentos pelos municípi-
os, visando assegurar o contido no item anterior e, prioritariamente,
que seja utilizada a capacidade instalada dos laboratórios oficiais.

5.4 Gestor Municipal

No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo
correspondente, as seguintes responsabilidades:

a) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo
âmbito;

b) associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de
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consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica;
c) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos

prescritores e aos dispensadores;
d) treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das

responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e)  coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacio-

nais básicos para a Política de Medicamentos, de que são exemplos
o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede
de Laboratórios de Saúde Pública;

f)   implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilida-
de;

g) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base

na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;

i)   assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção
básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado, visando  garantir o abastecimento de forma permanente e
oportuna;

j) adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros me-
dicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de
Saúde como responsabilidade concorrente do município;

k)  utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para
o suprimento das necessidades de medicamentos do município;

l) investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias
dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos medica-
mentos;

m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos
sob sua guarda.

6      ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O propósito desta Política Nacional de Medicamentos será objeto de
contínua avaliação, mediante metodologias e indicadores definidos em projeto
específico, a ser formulado pela Secretaria de Políticas de Saúde, a quem
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cabe, também, a responsabilidade da implementação do processo de elabora-
ção ou reorientação de programas, projetos e atividades, de modo a adequá-
los às diretrizes e prioridades aqui fixadas.

A principal finalidade da avaliação será conhecer a repercussão da
Política de Medicamentos na saúde da população, dentro de uma visão
sistêmica e intersetorial, verificando, também, em que medida estão sendo
consolidados os princípios e diretrizes do SUS.

Com isso, para além do enfoque meramente operacional, verificar-se-á
como estão sendo considerados e consolidados os princípios acima referidos,
constantes na Lei Nº  8.080/90, de que são exemplos, entre outros:

a) “a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de
saúde e a sua utilização pelo usuário;”

b) “a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de priorida-
des, a alocação de recursos e a orientação programática;”

c) “a descentralização político-administrativa, com direção única em
cada esfera de governo.”

Além disso, buscar-se-á avaliar resultados e impactos da Política de
Medicamentos em termos, por exemplo, de eficiência, cobertura e qualidade.
Para essa avaliação, deverão ser definidos parâmetros e indicadores que se-
rão periodicamente monitorados, cujos resultados orientarão a adoção das
medidas corretivas necessárias, tanto em relação às linhas gerais da própria
Política quanto em termos de redirecionamento de ações a ela vinculadas, tais
como a farmácia básica.

Os resultados auferidos pelos programas, projetos e atividades que
operacionalizarão a Política Nacional de Medicamentos, os quais estão sob a
responsabilidade de diferentes órgãos do Ministério da Saúde, das Secretarias
Estaduais e das Municipais de Saúde, constituirão, na verdade, os principais
insumos básicos para o processo de acompanhamento e avaliação desta Polí-
tica. A sistematização desses resultados e sua divulgação serão, da mesma
forma, de responsabilidade da Secretaria de Políticas de Saúde.

A Secretaria, por outro lado, deverá apoiar os órgãos do Ministério e as
demais instâncias do SUS na identificação e aferição de metodologias e indi-
cadores capazes de mensurar a efetividade e a eficiência de componentes-
chave de cada uma das prioridades aqui definidas, incluindo-se aqueles preco-
nizados pela Organização Mundial da Saúde.

O processo de acompanhamento e avaliação desta Política implicará,
necessariamente, não só o envolvimento dos órgãos do Sistema e dos outros
setores aqui identificados, como, também, diferentes segmentos da sociedade
que direta ou indiretamente lidam com a questão medicamentos.
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7       TERMINOLOGIA
1. Assistência

  ambulatorial
Conjunto de procedimentos médicos e terapêuticos de baixa

complexidade, possíveis de realização em ambulatórios e postos
de saúde.

2. Assistência
     farmacêutica

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destina
das a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade.

Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em
cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle
de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamen-
tos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e
a difusão de informação sobre medicamentos e a educação per-
manente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunida-
de para assegurar o uso racional de medicamentos.

 3. Automedicação Uso de medicamento sem a prescrição, orientação e ou o acom-
panhamento do médico ou dentista.

 4. Biodisponibilidade Medida da quantidade de medicamento, contida em uma fór-
mula farmacêutica, que chega à circulação sistêmica e da veloci-
dade na qual ocorre esse processo.

A biodisponibilidade se expressa em relação à administração
intravenosa do princípio ativo (biodisponibilidade absoluta) ou
a administração, por via oral, de um produto de referência
(biodisponibilidade relativa ou comparativa).

A biodisponibilidade de um medicamento não deve ser con-
fundida com a fração biodisponível, a menos que se refira à
biodisponibilidade absoluta.

 5. Bioequivalência Condição que se dá entre dois produtos farmacêuticos que são
equivalentes farmacêuticos e que mostram uma mesma ou simi-
lar biodisponibilidade segundo uma série de critérios. Para tanto,
dois produtos farmacêuticos devem considerar-se como equiva-
lentes terapêuticos.

 6. Centrais
     farmacêuticas

Almoxarifados centrais de medicamentos, geralmente na esfe-
ra estadual, onde é feita a estocagem e distribuição para hospi-
tais, ambulatórios e postos de saúde.

 7. Dispensação É o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apre-
sentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado.

Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o
uso adequado do medicamento.

São elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase
no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação
com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas
potenciais e as condições de conservação dos produtos.

 8. Doenças crônico-
     degenerativas

   Doenças que apresentam evolução de longa duração, acompa-
nhada de alterações degenerativas em tecidos do corpo humano.
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9. Doenças prevalentes Doenças com maior número de casos existentes em função da
população de uma região geográfica determinada.

10. Eficácia do
medicamento

A capacidade de o medicamento  atingir o efeito
terapêutico visado.

11. Equivalência in
vitro

Condições em que dois ou mais medicamentos, ou fármacos,
exercem o mesmo efeito farmacológico, quantitativamente, em
cultivos de células.

12. Ensaios clínicos Qualquer pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva
o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou
partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais.

13. Estudos de
      Utilização de
      Medicamentos

(EUM)

São aqueles relacionados com a comercialização, distribuição,
prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade, com ênfase
sobre as conseqüências médicas, sociais e econômicas resultan-
tes; complementarmente, tem-se os estudos de farmacovigilância
e os ensaios clínicos.

14. Expectativa de
      vida ao nascer

É o tempo que seria esperado para um recém-nascido poder
viver, em média.

15. Farmácias
      magistrais

Farmácias autorizadas a manipular medicamento, inclusive o
que contém psicotrópicos ou entorpecentes, cuja atividade re-
quer autorização especial de funcionamento expedido pelo órgão
competente do Ministério da Saúde.

16. Farmacopéia
Brasileira

Conjunto de normas e monografias de farmoquímicos, estabe-
lecido por e para um país.

17. Fármacos Substância química que é o princípio ativo do medicamento.

18. Farmacoepidemiologia Aplicação do método e raciocínio epidemiológico no estudo
dos efeitos – benéficos e adversos – e do uso de medicamentos
em populações humanas.

19. Farmacoterapia A aplicação dos medicamentos na prevenção ou tratamento de
doenças.

20. Farmacovigilância Identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou crônicos, do
risco do uso dos tratamentos farmacológicos no conjunto da
população ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos
específicos.

21. Farmoquímicos Todas as substâncias ativas ou inativas que são empregadas na
fabricação de produtos farmacêuticos.

22. Forma de
comercialização

Forma na qual o medicamento é vendido: supositório, com-
primido, cápsulas.
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23. Formulação
      farmacêutica

Relação quantitativa dos farmoquímicos que compõem um
medicamento.

24. Formulário
     Terapêutico
      Nacional

Documento que reúne os medicamentos disponíveis em um
país e que apresenta informações farmacológicas destinadas a
promover o uso efetivo, seguro e econômico destes produtos.

25. Guias terapêuticos
      padronizados

Coleções de roteiros terapêuticos preconizados para doenças
diversas.

26. Hemoderivados Medicamentos  produzidos a partir do sangue humano ou de
suas frações.

27. Indicadores
      demográficos

Representação dos aspectos não sujeitos à observação direta
relativa a dados populacionais.

28. Insumos
      farmacêuticos

 Qualquer produto químico ou material (por exemplo: embala-
gem) utilizado no processo de fabricação de um medicamento,
seja na sua formulação, envase ou acondicionamento.

29. Lei antitruste Regra de direito destinada a evitar  que várias empresas se
associem e, assim, passem  a constituir uma única, acarretando o
monopólio de produtos e ou de mercado.

30. Medicamento   Produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, pali-
ativa ou para fins de diagnóstico.

31. Medicamentos de
      dispensação em
      caráter excepcional

  Medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de cus-
to elevado, cuja dispensação atende a casos específicos.

32. Medicamentos de
      uso contínuo

São aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e
ou degenerativas, utilizados continuamente.

33. Medicamentos
      essenciais

São os medicamentos considerados básicos e indispensáveis
para atender a maioria dos problemas de saúde da população.

34. Medicamentos
       genéricos

 São aqueles que, ao expirar a patente de marca de um produto, são
comercializados sem nome de marca, de acordo com a denominação
oficial (no Brasil, Denominações Comuns Brasileiras ou DCB).

35. Medicamentos de
      interesse em saúde
      pública

São aqueles utilizados no controle de doenças que, em deter-
minada comunidade, têm magnitude, transcendência ou
vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o
tratamento dos  doentes.

36. Medicamentos para
      a atenção básica

Produtos necessários à prestação do elenco de ações e proce-
dimentos compreendidos na atenção básica de saúde.

37. Medicamentos
      tarjados

São os medicamentos cujo uso requer a prescrição do médico
ou dentista e que apresentam, em sua embalagem, tarja (verme-
lha ou preta) indicativa desta necessidade.
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38. Medicamentos de
venda livre

São aqueles cuja dispensação não requerem autorização, ou
seja, receita expedida por profissional.

39. Módulo-padrão de
suprimento

Elenco de medicamentos repassado por um nível de gestão a
outro para abastecer os serviços de saúde compreendidos no
sistema estadual ou municipal.

40. Morbimortalidade

41. Perfil
epidemiológico

42. Perfil nosológico

Impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma po-
pulação.

Estado de saúde de uma determinada comunidade.

Conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma de-
terminada comunidade.

43. Piso da Atenção
Básica (PAB)

44. Prescrição

45. Prescritores

46. Produtos psico-
trópicos

47. Propaganda de
produtos farma-
cêuticos

48. Protocolos de
intervenção tera-
pêutica

49. Registro de medi-
camentos

50. Uso racional de
medicamentos

Montante de recursos financeiros, da esfera federal, destinado
ao custeio de procedimentos e ações compreendidos na atenção
básica.

Ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente,
com a  respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral,
esse ato é expresso mediante a elaboração de uma receita médica.

Profissionais de saúde credenciados para definir o medica-
mento a ser usado (médico ou dentista).

Substâncias que afetam os processos mentais e podem produ-
zir dependência.

É a divulgação do medicamento promovida pela indústria,
com ênfase na marca, e realizada junto aos prescritores, comér-
cio farmacêutico e população leiga.

Roteiros de indicação e prescrição, graduados de acordo com
as variações e a gravidade de cada afecção.

Ato privativo do órgão competente do Ministério da Saúde
destinado a conceder o direito de fabricação do produto.

É o processo que compreende a prescrição apropriada; a dis-
ponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em
condições adequadas; e o consumo  nas doses indicadas, nos
intervalos definidos e no período de tempo indicado de medica-
mentos eficazes, seguros e de qualidade.
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 530, DE 2013 

 
Institui a Política Nacional para Doenças Raras 
no âmbito do Sistema Único de Saúde; altera a 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para 
dispor sobre registro e importação, por pessoa 
física, de medicamentos órfãos; e altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para prever 
critério diferenciado para avaliação de 
medicamentos órfãos. 
 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional para Doenças Raras no âmbito do 
sistema público de saúde, para assegurar a atenção integral à saúde da pessoa com 
doença rara. 

Parágrafo único. Considera-se doença rara, para os efeitos desta Lei, aquela 
cuja prevalência não exceda a sessenta e cinco casos por cem mil habitantes. 

Art. 2º A Política Nacional para Doenças Raras será implementada no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma descentralizada, integrada e 
articulada entre os entes da Federação, e abrangerá, entre outras, as seguintes ações: 

I – elaboração de plano de ação anual;   

II – previsão de recursos orçamentários, em cada esfera de governo; 

III – criação de centros de referência para a atenção à saúde de pessoas 
com doenças raras; 
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IV – criação de cadastro nacional de doenças raras; 

V – adoção de política farmacêutica que garanta o acesso dos pacientes 
com doença rara a medicamentos com efetividade clínica; 

VI – edição e atualização periódica de protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas de doenças raras, conforme estabelecidos pelo art. 19-O da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990; 

VII – incorporação de medicamentos com efetividade clínica comprovada 
destinados ao tratamento de doenças raras, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

VIII – adoção de critérios e instrumentos regulatórios específicos para 
facilitar o registro e a entrada de medicamentos destinados ao tratamento de doenças 
raras no mercado nacional e no Sistema Único de Saúde, assegurando-se o atendimento 
aos parâmetros de segurança; 

IX − produção e divulgação de indicadores epidemiológicos sobre doenças 
raras, de forma a subsidiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação da Política; 

X – estímulo à pesquisa científica e ao desenvolvimento científico e 
tecnológico voltados para prevenção e tratamento de doenças raras, com ênfase para a 
produção de novos medicamentos e imunobiológicos; 

XI – capacitação de profissionais de saúde e de gestores para atuação no 
âmbito da Política, bem como de cuidadores, familiares e responsáveis; 

XII − incentivo à participação social, com a realização de conferências 
periódicas, na forma do regulamento, para formular propostas e avaliar ações voltadas 
para a consolidação e o aperfeiçoamento da Política Nacional para Doenças Raras. 

Art. 3º O art. 3º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XXVI: 

“Art. 3º.............................................................................. 
............................................................................................ 

XXVI – Medicamento órfão: medicamento ou imunobiológico 
destinado especificamente ao tratamento de doença rara, que, para 
efeitos desta Lei, é aquela cuja prevalência não exceda a sessenta e 
cinco casos por cem mil habitantes.” (NR) 
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Art. 4º O art. 10 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 

“Art. 10. ............................................................................ 
§ 1º .................................................................................... 

§ 2º A importação de medicamentos órfãos por pessoa física, para 
uso exclusivamente individual, com base em prescrição médica, 
independe de licença ou de registro da autoridade sanitária, desde que 
não se destine à comercialização.” (NR) 

Art. 5º O art. 16 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º: 

“Art. 16. ........................................................................... 
............................................................................................ 

§ 3º O registro de medicamento órfão será feito segundo normas e 
critérios apropriados às suas especificidades, conforme regulamento 
estabelecido pela autoridade sanitária.” (NR) 

Art. 6º O art. 19-O da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído pela 
Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 

“Art. 19-O. ................................................................................... 
§ 1º ................................................................................................ 

§ 2º Em caso de medicamento destinado ao tratamento de doença 
rara, considerada aquela cuja prevalência não exceda a sessenta e 
cinco casos por cem mil habitantes, na avaliação de que trata o § 1° 
deste artigo, o critério de efetividade clínica terá precedência sobre o 
de custo-efetividade.” (NR) 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
A Organização Mundial da Saúde define doença rara como a patologia cuja 

prevalência é de até 65 casos por 100.000 habitantes. Apesar de, individualmente, 
atingirem pequeno número de pessoas, estima-se que existam entre 6.000 e 8.000 
doenças desse tipo, o que torna o contingente de pessoas acometidas significativo.  
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Em geral, são doenças que têm repercussões clínicas importantes e que 
comprometem a qualidade de vida de seus portadores, dada a sua evolução progressiva 
e degenerativa que, frequentemente, leva a algum tipo de deficiência. O diagnóstico e a 
terapêutica são difíceis e complexos, além de requererem o investimento de grandes 
volumes de recursos financeiros para uma resposta efetiva. 

No Brasil, apesar de as doenças raras afetarem a vida de mais de treze 
milhões de pessoas, não existe uma política de saúde específica.  

Apenas para uma parte das doenças raras (as de origem genética) foi 
editada a Portaria nº 81, de 20 de janeiro de 2009, que institui, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. No 
entanto, essa norma não contempla todas as doenças raras, já que elas podem ter origem 
infecciosa, inflamatória e autoimune. 

Por essas razões, avolumam-se os problemas enfrentados pelas pessoas 
com doença rara, especialmente no que respeita ao diagnóstico e ao tratamento, tais 
como: insuficiência de conhecimento sobre essas doenças; falta de protocolos clínicos – 
no Brasil só há protocolo clínico para dezoito delas –; carência de profissionais e equipes 
de saúde capacitados para o atendimento a esse tipo de patologia; falta de investimento 
em pesquisa para o desenvolvimento de medicamentos eficazes; dificuldade de acesso 
aos medicamentos órfãos, pelo alto custo e, muitas vezes, pela sua indisponibilidade no 
mercado nacional etc. 

Hoje, o acesso aos medicamentos para o tratamento de doença rara 
esbarra, em primeiro lugar, na falta de protocolo clínico no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com isso, para garantir o direito à saúde, grande número de pacientes tem 
recorrido à justiça – fenômeno conhecido como “judicialização da saúde” –, o que tem 
causado considerável impacto financeiro para o poder público. 

A instituição de uma política nacional para doenças raras no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – que é o objeto do projeto de lei que ora apresentamos – é, 
pois, fundamental para o atendimento das necessidades de saúde das pessoas 
acometidas por essas doenças e para a garantia de seu direito constitucional à saúde. 

Dada a relevância social da matéria, que poderá contribuir para a resolução 
dos graves obstáculos enfrentados pelos portadores de doenças raras para a obtenção do 
cuidado integral à saúde, solicitamos o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 

Senador VITAL DO RÊGO 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976. 

Vigência  

Regulamento  

Regulamento 

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas,
os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,
Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e
dá outras Providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I - Disposições Preliminares 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, 
perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros 
adiante definidos. 

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, 
fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de 
que trata o Art. 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos 
estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas 
em que se localizem. 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, III, 
IV, V e VII do Art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas as 
seguintes: 

I - Produtos Dietéticos: produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades 
dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais; 

II - Nutrimentos: substâncias constituintes dos alimentos de valor nutricional, incluindo 
proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas; 

III - Produtos de Higiene: produtos para uso externo, antissépticos ou não, destinados ao 
asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, xampus, dentifrícios, 
enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear e após o 
barbear, estípticos e outros; 
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IV - Perfumes: produtos de composição aromática obtida à base de substâncias naturais 
ou sintéticas, que, em concentrações e veículos apropriados, tenham como principal 
finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as águas 
perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banho e os odorizantes de 
ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida; 

V - Cosméticos: produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento 
das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme 
para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções leitosas, 
cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos 
cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, preparados anti- solares, bronzeadores 
e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de 
cabelos, preparados para ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, 
brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios, preparados para unhas 
e outros; 

VI - Corantes: substâncias adicionais aos medicamentos, produtos dietéticos, cosméticos, 
perfumes, produtos de higiene e similares, saneantes domissanitários e similares, com o 
efeito de lhes conferir cor e, em determinados tipos de cosméticos, transferi-la para a 
superfície cutânea e anexos da pele; 

VII - Saneantes Domissanitários: substâncias ou preparações destinadas à higienização, 
desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em 
lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo: 

a) inseticidas - destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos insetos em 
habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias; 

b) raticidas - destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, em 
domicílios, embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, 
isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à vida ou à saúde do homem e dos 
animais úteis de sangue quente, quando aplicados em conformidade com as 
recomendações contidas em sua apresentação; 

c) desinfetantes - destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

d) detergentes - destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a 
aplicações de uso doméstico. 

VIII - Rótulo: identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou 
gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, 
vasilhames, invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer outro protetor de embalagem; 
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IX - Embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível 
ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou 
não, os produtos de que trata esta Lei; 

X - Registro: inscrição, em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão 
do Ministério da Saúde, sob número de ordem, dos produtos de que trata esta Lei, com a 
indicação do nome, fabricante, da procedência, finalidade e dos outros elementos que os 
caracterizem; 

XI - Fabricação: todas as operações que se fazem necessárias para a obtenção dos 
produtos abrangidos por esta Lei; 

XII - Matérias-primas: substâncias ativas ou inativas que se empregam na fabricação de 
medicamentos e de outros produtos abrangidos por esta Lei, tanto as que permanecem 
inalteradas quanto as passíveis de sofrer modificações; 

XIII - Lote ou Partida: quantidade de um medicamento ou produto abrangido por esta Lei, 
que se produz em um ciclo de fabricação, e cuja característica essencial é a 
homogeneidade; 

XIV - Número do Lote: designação impressa na etiqueta de um medicamento e de 
produtos abrangidos por esta Lei que permita identificar o lote ou a partida a que 
pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de fabricação 
e inspeção praticadas durante a produção; 

XV - Controle de Qualidade: conjunto de medidas destinadas a garantir, a qualquer 
momento, a produção de lotes de medicamentos e demais produtos abrangidos por esta 
Lei, que satisfaçam às normas de atividade, pureza, eficácia e inocuidade; 

XVI - Produto Semi-elaborado: toda a substância ou mistura de substâncias ainda sob o 
processo de fabricação; 

XVII - Pureza: grau em que uma droga determinada contém outros materiais estranhos. 

XVIII – Denominação Comum Brasileira (DCB) – denominação do fármaco ou princípio 
farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

XIX – Denominação Comum Internacional (DCI) – denominação do fármaco ou princípio 
farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de Saúde; (Inciso 
incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

XX – Medicamento Similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios 
ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, 
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posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de 
referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo 
diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de 
validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado 
por nome comercial ou marca; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999)  

XX - Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, 
apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e 
indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal 
responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas 
ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e 
veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou 
inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a 
expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua 
ausência, pela DCI; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal 
responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e 
qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por 
ocasião do registro; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

XXIII – Produto Farmacêutico Intercambiável – equivalente terapêutico de um 
medicamento de referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia 
e segurança; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

XXIV – Bioequivalência – consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre 
produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição 
qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável 
biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental; (Inciso 
incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

XXV – Biodisponibilidade – indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio 
ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação 
sistêmica ou sua excreção na urina. (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

Parágrafo único. No caso de medicamentos genéricos importados, cujos ensaios de 
bioequivalência foram realizados fora do País, devem ser apresentados os ensaios de 
dissolução comparativos entre o medicamento-teste, o medicamento de referência 
internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento de referência 
nacional. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 
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Parágrafo único. Até 30 de junho de 2003, no caso de medicamentos genéricos 
importados, cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do País, devem ser 
apresentados os ensaios de dissolução comparativos entre o medicamento-teste, o 
medicamento de referência internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o 
medicamento de referência nacional. (Redação dada pela Lei nº 10.669, de 14.5.2003) 

Art. 4º - Os produtos destinados ao uso infantil não poderão conter substâncias cáusticas 
ou irritantes, terão embalagens isentas de partes contundentes e não poderão ser 
apresentados sob a forma de aerossol. 

Art. 5º - Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que 
induzam a erro. 

Art. 5º - Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que 
induzam a erro. (Redação dada pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977) 

§ 1º - É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente 
composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro 
com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério 
da Saúde, quando inexistir registro anterior. 

§ 2º - Poderá ser aprovado nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, 
desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou 
científica. 

§ 3º - Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome 
ou designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do 
despacho no "Diário Oficial" da União, sob pena de indeferimento do registro. 

§ 4º - Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única 
substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os 
imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela 
denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese alguma, 
ter nomes ou designações de fantasia. (Incluído pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977) 

Art. 6º - A comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo 
à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada 
do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres 
dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da 
apreensão do produto, em todo o território nacional. 

Parágrafo único. É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão 
do uso dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus 
componentes. 
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Art. 7º - Como medida de segurança sanitária e a vista de razões fundamentadas do 
órgão competente, poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a 
fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata esta Lei, que, embora 
registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana. 

Art. 8º - Nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize produto abrangido por esta 
Lei poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade efetivas de técnico legalmente 
habilitado. 

Art. 9º - Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos abrangidos por 
esta Lei integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, 
porém às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem 
adequados e à assistência e responsabilidade técnicas. 

Parágrafo único. Para fins de controle sanitário, previsto na legislação em vigor, é 
obrigatória a comunicação, pelos órgãos referidos neste artigo, ao Ministério da Saúde, da 
existência ou instalação de estabelecimentos de que trata a presente Lei. 

Art. 10 - É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e 
demais produtos de que trata esta Lei, para fins industriais e comerciais, sem prévia e 
expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Compreendem-se nas exigências deste artigo as aquisições ou doações 
que envolvam pessoas de direito público e privado, cuja quantidade e qualidade possam 
comprometer a execução de programas nacionais de saúde. 

Art. 11 - As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos farmacêuticos correlatos, 
produtos de higiene, cosméticos e saneantes domissanitários, importados ou não, 
somente serão entregues ao consumo nas embalagens originais ou em outras 
previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde. 

§ 1º - Para atender ao desenvolvimento de planos e programas do Governo Federal, de 
produção e distribuição de medicamentos à população carente de recursos, poderá o 
Ministério da Saúde autorizar o emprego de embalagens ou reembalagens especiais, que, 
sem prejuízo da pureza e eficácia do produto, permitam a redução dos custos. 

§ 2º - Os produtos importados, cuja comercialização no mercado interno independa de 
prescrição médica, terão acrescentados, na rotulagem, dizeres esclarecedores, no idioma 
português, sobre sua composição, suas indicações e seu modo de usar. 

 

 



 11

TÍTULO II - Do Registro 

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no 
Ministério da Saúde. 

§ 1º - O registro a que se refere este artigo terá validade por 5 (cinco) anos e poderá ser 
revalidado por períodos iguais e sucessivos, mantido o número do registro inicial. 

§ 2º - Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do registro e da revalidação 
do registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois) anos. 

§ 3º - O registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância desta Lei ou de seus 
regulamentos. 

§ 4º - Os atos referentes ao registro e à revalidação do registro somente produzirão 
efeitos a partir da data da publicação no "Diário Oficial" da União. 

§ 5º - A concessão do registro e de sua revalidade, e as análises prévia e de controle, 
quando for o caso, ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, referido no Art. 82. 

§ 6º - A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano 
do qüinqüênio de validade, considerando-se automaticamente revalidado, 
independentemente de decisão, se não houver sido esta proferida até a data do término 
daquela. 

§ 7º - Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido 
solicitada no prazo referido no § 6º deste artigo. 

§ 8º - Não será revalidado o registro do produto que não for industrializado no primeiro 
período de validade. 

§ 9º - Constará obrigatoriamente do registro de que trata este artigo a fórmula da 
composição do produto, com a indicação dos ingredientes utilizados e respectiva 
dosagem. 

Art. 13 - Qualquer modificação de fórmula, alteração de elementos de composição ou de 
seus quantitativos, adição, subtração ou inovação introduzida na elaboração do produto, 
dependerá de autorização prévia e expressa do Ministério da Saúde e será desde logo 
averbada no registro. 
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Art. 14 - Ficam excluídos, das exigências previstas nesta Lei, os nomes ou designações 
de fantasia dos produtos licenciados e industrializados anteriormente à sua vigência. 

Art. 14 - Ficam excluídos das exigências previstas nesta Lei, os nomes ou designações de 
fantasia dos produtos licenciados e industrializados anteriormente à sua vigência. 
(Redação dada pelo Decreto nº 6.480, de 1.12.1977) 

Art. 15 - O registro dos produtos de que trata esta Lei será negado sempre que não 
atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em Lei, 
regulamento ou instrução do órgão competente. 

TÍTULO III - Do Registro de Drogas, Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 

Art. 16 - O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, dadas as suas 
características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas ou mesmo 
para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências regulamentares 
próprias, aos seguintes requisitos específicos:  

Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas 
as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas, 
ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências 
próprias, aos seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 
6.10.2003) 

I - que o produto obedeça ao disposto no Art. 5, e seus parágrafos; 

I - que o produto obedeça ao disposto no artigo 5º, e seus parágrafos. (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.480, de 1.12.1977) 

II - que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como 
seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, 
pureza e inocuidade necessárias; 

III - tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua 
composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de 
segurança e eficácia necessários; 

IV - apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e experiências que sejam 
julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde; 

V - quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de amostra 
acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem; 
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VI - quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem 
técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e 
mantém pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato com terceiros para essa 
finalidade. 

VII - a apresentação das seguintes informações econômicas: (Incluído pela Lei nº 10.742, 
de 6.10.2003) 

a) o preço do produto praticado pela empresa em outros países; (Incluído pela Lei nº 
10.742, de 6.10.2003) 

b) o valor de aquisição da substância ativa do produto; (Incluído pela Lei nº 10.742, de 
6.10.2003) 

c) o custo do tratamento por paciente com o uso do produto; (Incluído pela Lei nº 10.742, 
de 6.10.2003) 

d) o número potencial de pacientes a ser tratado; (Incluído pela Lei nº 10.742, de 
6.10.2003) 

e) a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, com a discriminação de sua 
carga tributária; (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003) 

f) a discriminação da proposta de comercialização do produto, incluindo os gastos 
previstos com o esforço de venda e com publicidade e propaganda; (Incluído pela Lei nº 
10.742, de 6.10.2003) 

g) o preço do produto que sofreu modificação, quando se tratar de mudança de fórmula 
ou de forma; e (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003) 

h) a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, acompanhada de 
seus respectivos preços. (Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003) 

Parágrafo único. O disposto no item I, não se aplica aos soros e vacinas nem a produtos 
farmacêuticos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do 
Ministério da Saúde. (Revogado pela Lei no 6.480, de 1o de dezembro de 1977) 

§ 1o (Revogado como parágrafo único pela Lei no 6.480, de 1o de dezembro de 1977). 
(Incluído pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003) 

§ 2o A apresentação das informações constantes do inciso VII poderá ser dispensada, em 
parte ou no todo, em conformidade com regulamentação específica. (Incluído pela Lei nº 
10.742, de 6.10.2003) 
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Art. 17 - O registro dos produtos de que trata este Título será negado sempre que não 
atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em lei, 
regulamento ou instrução do órgão competente. 

Art. 18 - O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de procedência 
estrangeira dependerá, além das condições, das exigências e dos procedimentos 
previstos nesta Lei e seu regulamento, da comprovação de que já é registrado no país de 
origem. 

§ 1º Na impossibilidade do cumprimento do disposto no caput deste artigo, deverá ser 
apresentada comprovação do registro em vigor, emitida pela autoridade sanitária do país 
em que seja comercializado ou autoridade sanitária internacional e aprovado em ato 
próprio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

§ 2º No ato do registro de medicamento de procedência estrangeira, a empresa fabricante 
deverá apresentar comprovação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, 
reconhecidas no âmbito nacional. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

Art. 19 - Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, 
sempre que efetuada modificação não autorizada em sua fórmula, dosagem, condições 
de fabricação, indicação de aplicacões e especificações anunciadas em bulas, rótulos ou 
publicidade. 

Parágrafo único. Havendo necessidade de serem modificadas a composição, posologia 
ou as indicações terapêuticas de produto farmacêutico tecnicamente elaborado, a 
empresa solicitará a competente permissão ao Ministério da Saúde, instruindo o pedido 
conforme o previsto no regulamento desta Lei. 

Art. 20 - Somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite cuidados 
especiais de purificação, dosagem, esterilização ou conservação, quando: 

I - tiver em sua composição substância nova; 

II - tiver em sua composição substância conhecida, à qual seja dada aplicação nova ou 
vantajosa em terapêutica; 

III - apresentar melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de vista farmacêutico e/ou 
terapêutico. 

Parágrafo único. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros 
já registrados, desde que satisfaçam às exigências estabelecidas nesta Lei. 
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Parágrafo único. Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua 
composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou 
terapêutico. (Redação dada pela Lei nº 9.782, de 26.1.1999) 

Art. 21 - Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua composição 
substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico. 

Art. 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já 
registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta Lei. (Redação dada 
pela Lei nº 9.782, de 26.1.1999) 

§ 1º Os medicamentos similares a serem fabricados no País, consideram-se registrados 
após decorrido o prazo de cento e vinte dias, contado da apresentação do respectivo 
requerimento, se até então não tiver sido indeferido. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, 
de 26.1.1999) 

§ 2º A contagem do prazo para registro será interrompida até a satisfação, pela empresa 
interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a cento 
e oitenta dias. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 26.1.1999) 

§ 3º O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, perderá a sua 
validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto não for 
comercializado no prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável por mais 
seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante justificação escrita de iniciativa da 
empresa interessada. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 26.1.1999) 

§ 4º O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos após a 
verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente concedido, salvo 
se não for imputável à empresa interessada. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.782, de 
26.1.1999) 

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em 
Estado-Parte integrante do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, para efeito de sua 
comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já registrado. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.782, de 26.1.1999) 

Art. 22 - As drogas, os medicamentos e insumos farmacêuticos que contenham 
substâncias entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica, estando 
sujeitos ao controle especial previsto no Decreto-Lei nº 753, de 11 de agosto de 1969, 
bem como em outros diplomas legais, regulamentos e demais normas pertinentes, e os 
medicamentos em geral, só serão registrados se, além do atendimento das condições, 
das exigências e do procedimento estabelecidos nesta Lei e seu regulamento, suas 
embalagens e sua rotulagem se enquadrarem nos padrões aprovados pelo Ministério da 
Saúde. 
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Art. 22. As drogas, os medicamentos e insumos farmacêuticos que contenham 
substâncias entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica, estando 
sujeitos ao controle especial previsto no Decreto-Lei nº 753, de 11 de agosto de 1969, 
bem como em outros diplomas legais, regulamentos e demais normas pertinentes, e os 
medicamentos em geral, só serão registrados ou terão seus registros renovados, se, além 
do atendimento das condições, das exigências e do procedimento estabelecidos nesta Lei 
e seu regulamento, suas embalagens e sua rotulagem se enquadrarem nos padrões 
aprovados pelo Ministério da Saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003) 

Art. 23 - Estão isentos de registro:  
I - os produtos cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopéia Brasileira, no códex 

ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde; 
II - os preparados homeopáticos constituídos por simples associações de tinturas ou 

por incorporação a substâncias sólidas; 
III - os solutos concentrados que sirvam para a obtenção extemporânea de 

preparações farmacêuticas e industriais, considerados produtos oficinais; 
IV - os produtos equiparados aos oficinais, cujas fórmulas não se achem inscritas na 

Farmacopéia ou nos formulários, mas sejam aprovados e autorizados pelo Ministério da 
Saúde. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a obrigatoriedade, para a 
comercialização dos produtos nele referidos, do encaminhamento, pela empresa, ao 
Ministério da Saúde, das informações e dos dados elucidativos sobre os solutos 
injetáveis. (Revogado pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003) 

Art. 24 - Estão igualmente isentos de registro os medicamentos novos, destinados 
exclusivamente a uso experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser 
importados mediante expressa autorização do Ministério da Saúde. 

Art. 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados exclusivamente a 
uso experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser importados mediante 
expressa autorização do Ministério da Saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 
6.10.2003) 

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo só será válida pelo prazo de até 3 (três) 
anos, findo o qual o produto ficará obrigado ao registro, sob pena de apreensão 
determinada pelo Ministério da Saúde. 

TÍTULO IV - Do Registro de Correlatos 

Art. 25 - Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e 
atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética, 
somente poderão ser fabricados, ou importados, para entrega ao consumo e exposição à 
venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do 
registro. 
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§ 1º - Estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de que 
trata este artigo, que figurem em relações para tal fim elaboradas pelo Ministério da 
Saúde, ficando, porém, sujeitos, para os demais efeitos desta Lei e de seu Regulamento, 
a regime de vigilância sanitária. 

§ 2º - O regulamento desta Lei prescreverá as condições, as exigências e os 
procedimentos concernentes ao registro dos aparelhos, instrumentos ou acessórios de 
que trata este artigo. 

TÍTULO V - Do Registro de Cosméticos, Produtos de Higiene, Perfumes e outros 

Art. 26 - Somente serão registrados como cosméticos produtos para higiene pessoal, 
perfumes e outros de natureza e finalidade semelhantes, os produtos que se destinem a 
uso externo ou no ambiente, consoante suas finalidades estética, protetora, higiênica ou 
odorífera, sem causar irritações à pele nem danos à saúde. 

Art. 27 - Além de sujeito, às exigências regulamentares próprias, o registro dos 
cosméticos, dos produtos destinados à higiene pessoal, dos perfumes e demais, de 
finalidade congênere, dependerá da satisfação das seguintes exigências: 

I - enquadrar-se na relação de substâncias declaradas inócuas, elaborada pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde e publicada no "Diário Oficial" da União, a qual 
conterá as especificações pertinentes a cada categoria bem como às drogas, aos 
insumos, às matérias-primas, aos corantes, aos solventes e aos demais permitidos em 
sua fabricação; 

II - não se enquadrando na relação referida no inciso anterior, terem reconhecida a 
inocuidade das respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos, emitidos pelos órgãos 
competentes, de análise e técnico, do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. A relação de substâncias a que se refere o inciso I deste artigo poderá 
ser alterada para exclusão de substâncias que venham a ser julgadas nocivas à saúde, 
ou para inclusão de outras, que venham a ser aprovadas. 

Art. 28 - O registro dos cosméticos, produtos destinados à higiene pessoal, e outros de 
finalidades idênticas, que contenham substâncias medicamentosas, embora em dose 
infraterapêutica, obedecerá às normas constantes dos artigos 16 e suas alíneas, 17, 18 e 
19 e seu parágrafo único, 20 e 21 e do Regulamento desta Lei. 

Art. 29 - Somente será registrado produto referido no Art. 26 que contenha em sua 
composição matéria-prima, solvente, corante ou insumos farmacêuticos, constantes da 
relação elaborada pelo órgão competente do Ministério da Saúde, publicada no "Diário 
Oficial" da União, desde que ressalvadas expressamente nos rótulos e embalagens as 
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restrições de uso, quando for o caso, em conformidade com a área do corpo em que deva 
ser aplicado. 

Parágrafo único. Quando apresentados sob a forma de aerosol, os produtos referidos no 
Art. 26 só serão registrados se obedecerem aos padrões técnicos aprovados pelo 
Ministério da Saúde e às demais exigências e normas específicas. 

Art. 30 - Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de adultos e crianças, perfumes e 
congêneres poderão ter alteradas suas fórmulas de composição desde que as alterações 
sejam aprovadas pelo Ministério da Saúde, com base nos competentes laudos técnicos. 

Art. 31 - As alterações de fórmula serão objeto de averbação no registro do produto, 
conforme se dispuser em regulamento. 

Art. 32 - O Ministério da Saúde fará publicar no "Diário Oficial" da União a relação dos 
corantes naturais orgânicos, artificiais e sintéticos, incluindo seus sais e suas lacas, 
permitidos na fabricação dos produtos de que tratam os artigos 29, parágrafo único, e 30. 

§ 1º - Será excluído da relação a que se refere este artigo todo e qualquer corante que 
apresente toxicidade ativa ou potencial. 

§ 2º - A inclusão e exclusão de corantes e suas decorrências obedecerão a disposições 
constantes de regulamento. 

TÍTULO VI - Do Registro dos Saneantes Domissanitários 

Art. 33 - O registro dos saneantes domissanitários, dos desinfetantes e detergentes 
obedecerá ao disposto em regulamento e em normas complementares específicas. 

Art. 34 - Somente poderão ser registrados os inseticidas que: 

I - possam ser aplicados corretamente, em estrita observância às instruções dos rótulos e 
demais elementos explicativos; 

II - não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana e à dos animais 
domésticos de sangue quente, nas condições de uso previstas; 

III - não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas. 

Art. 35 - Somente serão registrados os inseticidas: 

I - apresentados segundo as formas previstas no Regulamento desta Lei; 
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II - em cuja composição a substância inseticida e a sinérgica, naturais ou sintéticas, 
observem os índices de concentração adequados, estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde; 

III - cuja fórmula de composição atenda às precauções necessárias, com vistas ao seu 
manuseio e às medidas terapêuticas em caso de acidente, para a indispensável 
preservação da vida humana, segundo as instruções do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. O regulamento desta Lei fixará as exigências, as condições e os 
procedimentos referentes ao registro de inseticidas. 

Art. 36 - Para fins de registros dos inseticidas as substâncias componentes das fórmulas 
respectivas serão consideradas: 

I - solventes e diluentes, as empregadas como veículos nas preparações inseticidas; 

II - propelentes, os agentes propulsores utilizados nas preparações premidas. 

Art. 37 - O Ministério da Saúde elaborará e fará publicar no "Diário Oficial" da União a 
relação dos solventes, diluentes e propelentes permitidos, com as respectivas 
concentrações máximas. 

Art. 38 - Será permitida a associação de inseticidas, que deverão ter, quando da mesma 
classe, as concentrações dos elementos ativos reduzidas proporcionalmente. 

Art. 39 - As associações de inseticidas deverão satisfazer aos requisitos dispostos no Art. 
35 e seu parágrafo único, quanto à toxicidade para animais submetidos à prova de 
eficiência. 

Art. 40 - O registro dos inseticidas só será permitido quando se destine: 

I - à pronta aplicação por qualquer pessoa, para fins domésticos; 

II - à aplicação e manipulação por pessoa ou organização especializada para fins 
profissionais. 

Art. 41 - Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas de composição 
incluam substâncias ativas, isoladas ou em associação, em concentrações diversas e sob 
determinadas formas e tipos de apresentação. 

Parágrafo único. As associações de substâncias raticidas da mesma classe deverão ser 
reduzidas proporcionalmente às concentrações de seus princípios ativos. 
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Art. 42 - Aplica-se ao registro das preparações e substâncias raticidas o disposto nesta 
Lei, fixando-se em regulamento e em instruções do Ministério da Saúde as demais 
exigências específicas atinentes a essa classe de produtos. 

Art. 43 - O registro dos desinfetantes será efetuado segundo o disposto no Regulamento 
desta Lei e em instruções expedidas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 44 - Para os fins desta Lei, são equiparados aos produtos domissanitários os 
detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos 
inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no 
concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 

Art. 45 - A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão restritas, 
exclusivamente, aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, sendo 
privativa das empresas especializadas ou de órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta o fornecimento e controle da aplicação dos classificados como de 
alta toxicidade. 

TÍTULO VII - Do Registro dos Produtos Dietéticos 

Art. 46 - Serão registrados como produtos dietéticos os destinados à ingestão oral, que, 
não enquadrados nas disposições do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, e 
respectivos regulamentos, tenham seu uso ou venda dependentes de prescrição médica e 
se destinem: 

I - a suprir necessidades dietéticas especiais; 

II - a suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas, aminoácidos, 
minerais e outros elementos; 

III - a iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar, substituindo os alimentos 
habituais nas dietas de restrição. 

Art. 47 - Só serão registrados como dietéticos os produtos constituídos por: 

I - alimentos naturais modificados em sua composição ou características; 

II - produtos naturais, ainda que não considerados alimentos habituais, contendo 
nutrimentos ou adicionados deles; 

III - produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, em condições de contribuir 
para a elaboração de regimes especiais; 
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IV - substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, destinadas a dietas de 
restrição; 

V - complementos alimentares contendo vitaminas, minerais ou outros nutrimentos; 

VI - outros produtos que, isoladamente ou em associação, possam ser caracterizados 
como dietéticos pelo Ministério da Saúde. 

Art. 48 - Dos produtos dietéticos de que trata esta Lei poderão ser apresentados sob as 
formas usuais dos produtos farmacêuticos, observadas a nomenclatura e as 
características próprias aos mesmos. 

Art. 49 - Para assegurar a eficiência dietética mínima necessária e evitar que sejam 
confundidos com os produtos terapêuticos, o teor dos componentes dos produtos 
dietéticos, que justifique sua indicação em dietas especiais, deverá obedecer aos padrões 
aceitos internacionalmente, conforme relações elaboradas pelo Ministério da Saúde. 

§ 1º - Não havendo padrão estabelecido para os fins deste artigo, a taxa de nutrimentos 
dos produtos dietéticos dependerá de pronunciamento do Ministério da Saúde. 

§ 2º - A proporção de vitaminas a adicionar aos produtos corresponderá aos padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

TÍTULO VIII - Da Autorização das Empresas e do Licenciamento dos Estabelecimentos 

Art. 50 - O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerá de autorização 
do Ministério da Saúde, à vista da indicação da atividade industrial respectiva, da 
natureza e espécie dos produtos e da comprovação da capacidade técnica, científica e 
operacional, e de outras exigências dispostas em regulamentos e atos administrativos 
pelo mesmo Ministério. 

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território 
nacional e deverá ser renovada sempre que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou 
mudança do sócio ou diretor que tenha a seu cargo a representação legal da empresa. 

Art. 51 - O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou 
comerciais que exerçam as atividades de que trata esta Lei, dependerá de haver sido 
autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem atendidas, 
em cada estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário estabelecidas em 
regulamento e instruções do Ministério da Saúde, inclusive no tocante à efetiva 
assistência de responsáveis técnicos habilitados aos diversos setores de atividade. 

Parágrafo único. Cada estabelecimento terá licença específica e independente, ainda que 
exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma empresa. 
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Art. 52 - A legislação local supletiva fixará as exigências e condições para o licenciamento 
dos estabelecimentos a que se refere esta Lei, observados os seguintes preceitos: 

I - quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza ou 
finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a 
fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados; 

II - localização adequada das dependências e proibição de residências ou moradia nos 
imóveis a elas destinados e nas áreas adjacentes; 

III - aprovação prévia, pelo órgão de saúde estadual dos projetos e das plantas dos 
edifícios e fiscalização da respectiva observância. 

TÍTULO IX - Da Responsabilidade Técnica 

Art. 53 - As empresas que exerçam as atividades previstas nesta Lei ficam obrigadas a 
manter responsáveis técnicos legalmente habilitados suficientes, qualitativa e 
quantitativamente, para a adequada cobertura das diversas espécies de produção, em 
cada estabelecimento. 

Art. 54 - Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a ser apresentado ao 
Ministério da Saúde, para fins de registro do produto, e dar assistência técnica efetiva ao 
setor sob sua responsabilidade profissional. 

Art. 55 - Embora venha a cessar a prestação de assistência ao estabelecimento, ou este 
deixe de funcionar, perdurará por um ano, a contar da cessação, a responsabilidade do 
profissional técnico pelos atos até então praticados. 

Art. 56 - Independentemente de outras cominações legais, inclusive penais, de que sejam 
passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa responderá 
administrativa e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância desta Lei e 
de seus regulamentos e demais normas complementares. 

TÍTULO X – Da rotulagem e Publicidade 

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as bulas, os 
impressos, as etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. Os medicamentos que ostentam nome comercial ou marca ostentarão 
também, obrigatoriamente com o mesmo destaque e de forma legível, nas peças referidas 
no caput deste artigo, nas embalagens e materiais promocionais, a Denominação Comum 
Brasileira ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional em letras e caracteres 
cujo tamanho não será inferior a um meio do tamanho das letras e caracteres do nome 
comercial ou marca. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 
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Parágrafo único. Além do nome comercial ou marca, os medicamentos deverão 
obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no caput deste artigo, nas embalagens e nos 
materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira ou, quando for o caso, a 
Denominação Comum Internacional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à 
metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação, dos 
produtos sob o regime desta Lei somente poderá ser promovida após autorização do 
Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento. 

§ 1º - Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a 
exigência de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará 
restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, 
cirurgiões-dentistas e farmacêuticos. 

§ 2º - A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos 
saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será objeto de 
normas específicas a serem dispostas em regulamento. 

Art. 59. Não poderão constar de rotulagem ou de propaganda dos produtos de que trata 
esta Lei designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer 
indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, 
procedência, natureza, composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou 
características diferentes daquelas que realmente possua. 

TÍTULO XI – Das Embalagens 

Art. 60. É obrigatória a aprovação, pelo Ministério da Saúde, conforme se dispuser em 
regulamento, das embalagens, dos equipamentos e utensílios elaborados ou revestidos 
internamente com substâncias que, em contato com o produto, possam alterar seus 
efeitos ou produzir dano à saúde. 

§ 1º - Independerão de aprovação as embalagens destinadas ao acondicionamento de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos, 
perfumes e congêneres que não contenham internamente substância capaz de alterar as 
condições de pureza e eficácia do produto. 

§ 2º - Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou acondicionar 
droga, medicamento ou insumo farmacêutico, desde que capaz de causar direta ou 
indiretamente efeitos nocivos à saúde. 

§ 3º - A aprovação do tipo de embalagem será procedida de análise prévia, quando for o 
caso. 
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TÍTULO XII – Dos Meios de Transporte 

Art. 61. Quando se tratar de produtos que exijam condições especiais de armazenamento 
e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão ser dotados de equipamento 
que possibilite acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de 
pureza, segurança e eficácia do produto. 

Parágrafo Único. Os veículos utilizados no transporte de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene, perfumes e similares deverão 
Ter asseguradas as condições de desinfecção e higiene necessárias à preservação da 
saúde humana. 

TÍTULO XIII – Das infrações e Penalidades 

Art. 62. Considera-se alterado, adulterado ou impróprio para o uso o medicamento, a 
droga e o insumo farmacêutico: 

I – que houver sido misturado ou acondicionado com substância que modifique seu valor 
terapêutico ou a finalidade a que se destine; 

II - quando houver sido retirado ou falsificado, no todo ou em parte, elemento integrante 
de sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade inferior, ou modificada a 
dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha à sua composição, de modo 
que esta se torne diferente da fórmula constante do registro; 

III – cujo volume não corresponder à quantidade aprovada; 

IV – quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem às 
exigências da Farmacopéia Brasileira ou de outro Código adotado pelo Ministério da 
Saúde. 

Parágrafo Único. Ocorrendo alteração pela ação do tempo, ou causa estranha à 
responsabilidade do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar imediatamente o 
produto do comércio, para correção ou substituição, sob pena de incorrer em infração 
sanitária. 

Art. 63. Considera-se fraudado, falsificado ou adulterado o produto de higiene, cosmético, 
perfume ou similar, quando: 

I – for apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua 
procedência, origem, composição ou finalidade; 
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II – não observar os padrões e paradigmas estabelecidos nesta Lei e em regulamento, ou 
as especificações contidas no registro; 

III – tiver modificadas a natureza, composição, as propriedades ou características que 
constituírem as condições do seu registro, por efeito da adição, redução ou retirada de 
matérias-primas ou componentes. 

Parágrafo Único. Incluem-se no que dispões este artigo os insumos constituídos por 
matéria-prima ativa, aditiva ou complementar, de natureza química, bioquímica ou 
biológica, de origem natural ou sintética, ou qualquer outro material destinado à 
fabricação, manipulação e ao beneficiamento dos produtos de higiene, cosméticos, 
perfumes e similares. 

Art. 64. É proibido o reaproveitamento e a utilização de vasilhame tradicionalmente usado 
para alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, 
produtos químicos, de higiene, cosméticos e perfumes no envasilhamento de saneantes e 
congêneres. 

Art. 65. É proibida a colocação de novas datas ou o reacondicionamento em novas 
embalagens de produtos cujo prazo de validade haja expirado, excetuados os soros 
terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. 

Art. 66. A inobservância dos preceitos desta Lei, de seu regulamento e normas 
complementares configura infração de natureza sanitária, ficando sujeito o infrator ao 
processo e às penalidades previstos no Decreto-Lei nº 785, de 25 de agosto de 1969, 
sem prejuízo das demais cominações civis e penais cabíveis. 

Parágrafo Único. O processo a que se refere este artigo poderá ser instaurado e julgado 
pelo Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios, como couber. 

Art. 67. Independentemente das previstas no Decreto-lei nº 785, de 25 de agosto de 1969, 
configuram infrações graves ou gravíssimas, nos termos desta Lei, as seguintes práticas 
puníveis com as sanções indicadas naquele diploma legal: 

I – rotular os produtos sob o regime desta Lei ou deles fazer publicidade sem a 
observância do disposto nesta Lei e em seu regulamento ou contrariando os termos e as 
condições do registro ou de autorização respectivos;  

II – alterar processo de fabricação de produtos, sem prévio assentimento do Ministério da 
Saúde; 

III – vender ou expor à venda produto cujo prazo da validade esteja expirado; 
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IV – apor novas datas em produtos cujo prazo de validade haja expirado ou 
reacondicioná-los em novas embalagens, excetuados os soros terapêuticos que puderem 
ser redosados e refiltrados; 

V – industrializar produtos sem assistência de responsável técnico legalmente habilitado; 

VI – utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de animais que não estiverem sãos, ou 
que apresentarem sinais de decomposição no momento de serem manipulados, ou que 
provenham de animais doentes, estafados ou emagrecidos; 

VII – revender produto biológico não guardado em refrigerador, de acordo com as 
indicações determinadas pelo fabricante e aprovadas pelo Ministério da Saúde; 

VIII – aplicar raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em galerias, bueiros, 
porões, sótões ou locais de possível comunicação com residências ou locais freqüentados 
por seres humanos ou animais úteis. 

TÍTULO XIV – Da fiscalização 

Art. 68. A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta 
Lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os estabelecimentos de 
fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte 
dos produtos. 

Parágrafo Único. Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância a propaganda dos 
produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a publicidade, a rotulagem e 
etiquetagem. 

Art. 69. A ação fiscalizadora é da competência: 

I – do órgão federal de saúde: 

quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, em estrada 
via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos federais; 

quando se tratar de produto importado ou exportado; 

quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e fiscal; 

II – do órgão de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito Federal: 

quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na área de jurisdição 
respectiva; 
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quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de comércio; 

quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área jurisdicional; 

quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. 

Parágrafo Único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, mediante 
convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ressalvadas 
as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas em lei. 

Art. 70. A ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, constituindo 
atividade rotineira dos órgãos da saúde. 

Art. 71. As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão estabelecidas no 
regulamento desta Lei. 

Art. 72. A apuração das infrações, nos termos desta Lei, far-se-á mediante apreensão de 
amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme disposto em 
regulamento. 

§ 1º - A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, à apreensão e 
inutilização do produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do registro e à 
cassação da licença do estabelecimento, que só se tornarão efetivos após a publicação 
da decisão condenatória irrecorrível no Diário Oficial da União. 

§ 2º - Darão igualmente motivo a apreensão, interdição e inutilização as alterações 
havidas em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis, 
que determinem avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, tornando-os 
ineficazes ou nocivos à saúde. 

Art. 73. Para efeito de fiscalização sanitária, os ensaios destinados à verificação da 
eficiência da fórmula serão realizados consoante as normas fixadas pelo Ministério da 
Saúde. 

Art. 74. Não poderão Ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios de 
controle servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados, por qualquer 
forma, de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta Lei, ou lhes prestem 
serviços com ou sem vínculo empregatício. 

TÍTULO XV - Do Controle de Qualidade dos Medicamentos 

Art. 75. O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos destinados a 
garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta a identidade, 
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atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as especificações de 
qualidade a fiscalização da produção. 

Parágrafo Único. As normas a que se refere este artigo determinarão as especificações 
de qualidade das matérias-primas e dos produtos semi-eleborados utilizados na 
fabricação dos medicamentos, bem como as especificações de qualidade destes, e 
descreverão com precisão os critérios para a respectiva aceitação. 

Art. 76. Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado poderá ser 
empregado na fabricação de medicamento sem que haja sido verificado possuir qualidade 
aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da Saúde. 

Art. 77. A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, os 
seguintes aspectos: 

I – a fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, 
inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-
elaborados e do produto acabado; 

II – o produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos 
responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e 
equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e 
auto-inspeção e registro de medicamentos. 

Art. 78. Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos Poderes Públicos, todo 
estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir departamento 
técnico de inspeção de qualidade, que funcione de forma autônoma em sua esfera de 
competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias-primas ou 
substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações dos medicamentos produzidos 
e realizar os demais testes necessários. 

Parágrafo Único. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos realizar os 
controles previstos neste artigo, em institutos ou laboratórios oficiais, mediante convênio 
ou contrato. 

Art. 79. Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por 
medicamentos serão transmitidos à autoridade sanitária competente. 

Parágrafo Único. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer 
alteração de suas características físicas serão investigadas com todos os detalhes e, uma 
vez comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis. 
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TÍTULO XVI – Dos Órgãos de Vigilância Sanitária 

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas: 

I – no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos; 

II – nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, 
observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva. 

TÍTULO XVII – Das disposições Finais e Transitórias 

Art. 81. As empresas que já explorem as atividades de que trata esta Lei terão o prazo de 
12 (doze) meses para as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do e que 
nela se dispõe. 

Art. 82. Os serviços prestados pelo Ministério da Saúde, relacionados com esta Lei, serão 
retribuídos pelo regime de preços públicos, cabendo ao Ministro de Estado fixar os 
respectivos valores e disciplinar o seu recolhimento. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.190, de 2001) 

Art. 83. As drogas, os produtos químicos e os oficinais serão vendidos em suas 
embalagens originais e somente poderão ser fracionados, para revenda, nos 
estabelecimentos comerciais, sob a responsabilidade direta do respectivo responsável 
técnico. 

Art. 84. O disposto nesta Lei não exclui a aplicação das demais normas a que esteja 
sujeitas as atividades nela enquadradas, em relação a aspectos objeto de legislação 
específica. 

Art. 85. Aos produtos mencionados no artigo 1º, regidos por normas especiais, aplicam-
se, no que couber, as disposições desta Lei. 

Art. 86. Excluem-se do regime desta Lei, visto se destinarem e se aplicarem a fins 
diversos dos nela estabelecidos, os produtos saneantes fitossanitários e zoossanitários, 
os de exclusivo uso veterinário e os destinados ao combate, na agricultura, a ratos e 
outros roedores. 

Art. 87. O Poder Executivo baixará o regulamento e atos necessários ao exato 
cumprimento desta Lei. 

Parágrafo Único – Enquanto não forem baixados o regulamento e atos previstos neste 
artigo, continuarão em vigor os atuais que não confiltrarem com as disposições desta Lei . 
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Art. 88 Esta Lei entrará em vigor 95 (noventa e cinco ) dias depois de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República. 

ERNESTO GEISEL 
Paulo de Almeida Machado 

Este texto não substitui o Publicado no DOU de 24.9.1976 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

Mensagem de veto  

Regulamento 

Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
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educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 
saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. (Redação 
dada pela Lei nº 12.864, de 2013) 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições 
de bem-estar físico, mental e social. 

TÍTULO II 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
caráter complementar. 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Atribuições 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico 
e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
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III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 
básico; 

III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 
outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; 

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para 
a saúde; 

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo 
humano; 

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico; 

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 
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§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde. 

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho, abrangendo: 

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença 
profissional e do trabalho; 

II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho; 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 
normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas 
sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 
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VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de 
trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios e Diretrizes 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 
utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 
de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
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b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 
básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos. 

CAPÍTULO III 

Da Organização, da Direção e da Gestão 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I 
do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos 
seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde 
ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 

Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto 
as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção 
única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. 
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§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em 
distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações de saúde. 

Art. 11. (Vetado). 

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao 
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por 
entidades representativas da sociedade civil. 

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador. 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os 
serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. 

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, 
métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à 
pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 

Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como 
foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá 
por objetivo: (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 
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I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em 
planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde; (Incluído pela Lei nº 12.466, de 
2011). 

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da 
organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua 
governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados; 
(Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de 
territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das 
ações e serviços de saúde entre os entes federados. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 
2011). 

Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como 
entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias 
referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na 
forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

§ 1o O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por 
meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. (Incluído pela Lei nº 
12.466, de 2011). 

§ 2o Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos 
como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na 
forma que dispuserem seus estatutos. (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). 

CAPÍTULO IV 

Da Competência e das Atribuições 

Seção I 

Das Atribuições Comuns 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização 
das ações e serviços de saúde; 
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II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, 
à saúde; 

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das 
condições ambientais; 

IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde; 

V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e 
parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde; 

VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para 
promoção da saúde do trabalhador; 

VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente; 

VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 

IX - participação na formulação e na execução da política de formação e 
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 

X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
conformidade com o plano de saúde; 

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, 
tendo em vista a sua relevância pública; 

XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 
decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de 
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá 
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes 
assegurada justa indenização; 

XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos 
à saúde, saneamento e meio ambiente; 
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XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da 
saúde; 

XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e 
outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos 
padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde; 

XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde; 

XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 

XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder 
de polícia sanitária; 

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 
atendimento emergencial. 

Seção II 

Da Competência 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 

II - participar na formulação e na implementação das políticas: 

a) de controle das agressões ao meio ambiente; 

b) de saneamento básico; e 

c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 

III - definir e coordenar os sistemas: 

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 

b) de rede de laboratórios de saúde pública; 

c) de vigilância epidemiológica; e 

d) vigilância sanitária; 
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IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 
agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana; 

V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das 
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador; 

VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 

VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 

IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos 
na área de saúde; 

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e 
produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais 
órgãos governamentais; 

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o 
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; 

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde; 

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os 
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e 
municipal; 

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados; 
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XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas 
as competências estaduais e municipais; 

XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 
cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal; 

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e 
financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, 
Municípios e Distrito Federal. (Vide Decreto nº 1.651, de 1995) 

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, 
que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
ou que representem risco de disseminação nacional. 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de 
saúde; 

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de 
Saúde (SUS); 

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente 
ações e serviços de saúde; 

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) de vigilância sanitária; 

c) de alimentação e nutrição; e 

d) de saúde do trabalhador; 

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente 
que tenham repercussão na saúde humana; 

VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento 
básico; 
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VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de 
trabalho; 

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de 
insumos e equipamentos para a saúde; 

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos 
de alta complexidade, de referência estadual e regional; 

X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e 
gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa; 

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das 
ações e serviços de saúde; 

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 
procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo 
humano; 

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras; 

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e 
mortalidade no âmbito da unidade federada. 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde; 

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 
estadual; 

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e 
aos ambientes de trabalho; 

IV - executar serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 

b) vigilância sanitária; 
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c) de alimentação e nutrição; 

d) de saneamento básico; e 

e) de saúde do trabalhador; 

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a 
saúde; 

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e 
federais competentes, para controlá-las; 

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; 

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras; 

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com 
entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua 
execução; 

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu 
âmbito de atuação. 

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos 
Municípios. 

CAPÍTULO V 

Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações 
indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao 
disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do 
Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei no 8.142, de 28 
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de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração. (Incluído pela Lei nº 
9.836, de 1999) 

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 
1999) 

Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-
governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. 
(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as 
especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção 
à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, 
contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 
habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração 
institucional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, 
descentralizado, hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas 
regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o 
atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. (Incluído pela Lei nº 
9.836, de 1999) 

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, 
regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo 
a atenção primária, secundária e terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos 
colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais 
como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 
quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
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CAPÍTULO VI 

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento 
domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-
se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 
indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela 
Lei nº 10.424, de 2002) 

CAPÍTULO VII 

DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRABALHO DE PARTO, 
PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO 
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria 
ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 
(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela 
parturiente. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este 
artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder 
Executivo. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 
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CAPÍTULO VIII 

(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE  

TECNOLOGIA EM SAÚDE”  

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do 
art. 6o consiste em: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja 
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo 
clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 
conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e 
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de 
Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou 
contratado. 

Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são adotadas as seguintes 
definições:  

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos;  

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação 
dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. (Incluído pela Lei 
nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os 
medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de 
eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. (Incluído pela Lei nº 12.401, 
de 2011) 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o 
caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade 
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e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde 
de que trata o protocolo. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será 
realizada: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, 
observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011) 

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base 
nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; 
(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011) 

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, 
assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. (Incluído 
pela Lei nº 12.401, de 2011) 

§ 1o A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja 
composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 1 
(um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, 
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011) 

§ 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
levará em consideração, necessariamente: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança 
do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 
competente para o registro ou a autorização de uso; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às 
tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, 
ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 



 48

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 nº 12.401, de 2011) 

§ 1o O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o 
disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações 
especiais: (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de 
produtos, na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do 
disposto no § 2o do art. 19-Q; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS; (Incluído pela Lei nº 12.401, 
de 2011) 

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da 
matéria justificar o evento. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

§ 2o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-S. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: (Incluído pela Lei nº 
12.401, de 2011) 

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e 
procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e 
produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.”  

Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, 
produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será 
pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 
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TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÙDE 

CAPÍTULO I 

Do Funcionamento 

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, 
por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas 
jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados 
os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento. 

Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais 
estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação 
técnica e de financiamento e empréstimos. 

§ 1° Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do 
Sistema Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem 
desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

§ 2° Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem 
finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, 
sem qualquer ônus para a seguridade social. 

CAPÍTULO II 

Da Participação Complementar 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito 
público. 
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Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de 
cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de 
Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da 
remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 
deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a 
efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e 
aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços 
contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

TÍTULO IV 

DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos 
seguintes objetivos: 

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis 
de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

II - (Vetado) 

III - (Vetado) 

IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
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Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas 
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. 

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. 

§ 1° Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão 
exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de 
tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou 
assessoramento. 

Art. 29. (Vetado). 

Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão 
serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta 
Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

TÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO 

CAPÍTULO I 

Dos Recursos 

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas 
finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a 
participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 

I - (Vetado) 

II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 

III - ajuda, contribuições, doações e donativos; 
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IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 

V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS); e 

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o 
inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de 
viciados. 

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera 
de poder onde forem arrecadadas. 

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e 
outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde 
serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo 
orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de 
origem externa e receita própria das instituições executoras. 

§ 6º (Vetado). 

CAPÍTULO II 
Da Gestão Financeira 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da 
Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão 
administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. 

§ 2º (Vetado). 

§ 3º (Vetado). 
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§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a 
conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados 
e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá 
ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. 

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente 
arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado 
o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às 
dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a 
serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será 
observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da 
Seguridade Social. 

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais; 

VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de 
governo. 

§ 1º Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída 
segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de 
qualquer procedimento prévio. (Revogado pela Lei Complementar nº 141, de 2012) (Vide 
Lei nº 8.142, de 1990) 

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os 
critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de 
crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. 
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§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º (Vetado). 

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle 
interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de 
irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. 

CAPÍTULO III 

Do Planejamento e do Orçamento 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 
recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da 
União. 

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível 
de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na 
respectiva proposta orçamentária. 

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não 
previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade 
pública, na área de saúde. 

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições 
prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 39. (Vetado). 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 
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§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos integrantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da 
Seguridade Social. 

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os 
seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização 
pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS ou, eventualmente, 
pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo 
de recebimento. 

§ 7º (Vetado). 

§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 
Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será 
assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, 
como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada das 
contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. 

Art. 40. (Vetado) 

Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto 
Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos 
humanos e para transferência de tecnologia. 

Art. 42. (Vetado). 

Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços 
públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios 
estabelecidos com as entidades privadas. 

Art. 44. (Vetado). 

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 
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§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social 
deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), 
conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de 
saúde. 

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das 
Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se 
dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à 
participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a 
transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de 
saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais. 

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais 
do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema 
nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

Art. 48. (Vetado). 

Art. 49. (Vetado). 

Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para 
implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão rescindidos à 
proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 51. (Vetado). 

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego 
irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta 
lei. 

Art. 53. (Vetado). 

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 6.229, de 
17 de julho de 1975, e demais disposições em contrário. 
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Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 

FERNANDO COLLOR 
Alceni Guerra  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.9.1990 

LEI Nº 12.401, DE 28 DE ABRIL DE 2011. 

Mensagem de veto  

Vigência 

Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a assistência 
terapêutica e a incorporação de tecnologia 
em saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o O Título II da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar 
acrescido do seguinte Capítulo VIII:  

“CAPÍTULO VIII 

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE  

TECNOLOGIA EM SAÚDE”  

“Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 
6o consiste em:  

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição 
esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para 
a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade 
com o disposto no art. 19-P;  

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, 
constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, 
realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.”  

“Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são adotadas as seguintes definições:  

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e 
equipamentos médicos;  
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II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação 
dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.”  

“Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os 
medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de 
eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha.  

Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput 
deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e 
custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de 
que trata o protocolo.”  

“Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será 
realizada:  

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, 
observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;  

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas 
relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;  

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.”  

“Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, 
produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou 
de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.  

§ 1o A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e 
regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 1 (um) 
representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, 
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina.  

§ 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em 
consideração, necessariamente:  
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I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do 
medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 
competente para o registro ou a autorização de uso;  

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às 
tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, 
ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.”  

“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.  

§ 1o O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto na 
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações especiais:  

I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de 
produtos, na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do 
disposto no § 2o do art. 19-Q;  

II - (VETADO);  

III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS;  

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da 
matéria justificar o evento.  

§ 2o (VETADO).”  

“Art. 19-S. (VETADO).”  

“Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:  

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e 
procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;  

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e 
produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.”  
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“Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos 
de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na 
Comissão Intergestores Tripartite.”  

Art. 2o Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação.  

Brasília, 28 de abril de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Alexandre Rocha Santos Padilha 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.4.2011 

 

 

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a 
decisão terminativa.) 
 
 
 

Publicado no DSF, de 17/12/2013. 

OS: 18115/2013



O paciente de R$ 800 mil 
A história do rapaz que recebe do SUS o tratamento 
mais caro do mundo revela um dos maiores desafios do 
Brasil: resolver o conflito entre o direito individual e o 
direito coletivo à saúde 

CRISTIANE SEGATTO  

Como Rafael Favaro ganhou uma briga jurídica e um tratamento de primeiro 
mundo 

Quem acompanha o tratamento médico de Rafael Notarangeli Fávaro – um rapaz de 29 
anos formado em gestão ambiental – se convence de que o sistema público de saúde no 
Brasil é um dos melhores do mundo. Sábado sim, sábado não, ele entra sozinho no 
próprio carro, um Meriva financiado e dirige os 84 quilômetros que separam São José 
dos Campos de São Paulo. Sente-se tão bem-disposto que nem sequer precisa de 
acompanhante. É atendido com presteza e simpatia quando chega ao Hospital Sírio-
Libanês, a instituição de elite famosa por cuidar da saúde das celebridades e dos 
figurões da República. No 2º andar, Rafael é instalado numa confortável poltrona de 
couro para receber, numa veia do braço direito, uma dose do tratamento mais caro do 
mundo. De acordo com um ranking elaborado pela revista americana Forbes, nenhum 
tratamento clínico é tão dispendioso quanto usar o medicamento Soliris (eculizumab) 
para amenizar as complicações de uma forma raríssima de anemia, denominada 
hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), causadora de vários problemas que podem 
levar à morte. O Soliris ainda não é vendido no Brasil. Importado, vem em pequenos 
frascos.  





O PACIENTE 
 
Rafael Fávaro durante tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Para levar 
uma vida normal, ele tem de tomar o remédio para sempre (Foto: Rogério 
Cassimiro/ÉPOCA) 

Cada vidrinho de 30 mililitros custa mais de R$ 11 mil. Em menos de meia hora, a 
corrente sanguínea de Rafael absorve o conteúdo de três frascos, diluído numa bolsa de 
soro. São R$ 35 mil a cada 15 dias. Cerca de R$ 70 mil por mês. Mais de R$ 800 mil 
por ano. 

O remédio não cura, mas melhora a qualidade de vida. Se Rafael quiser continuar 
levando uma rotina normal, precisará receber o Soliris para sempre. Vida normal, no 
caso dele, significa acordar cedo e trabalhar em horário comercial numa empresa que 
faz geoprocessamento de imagens de satélite. No final do dia, voltar para casa a tempo 
de jantar com a mulher, Fabiana, no pequeno apartamento de São José dos Campos 
emprestado ao casal pelos pais dele. Rafael não precisa se preocupar com o aluguel. 
Nem com as despesas de seu tratamento. Em cinco anos, os gastos (apenas com o 
medicamento) ultrapassarão os R$ 4 milhões. Quem paga é o SUS, o Sistema Único de 
Saúde. Religiosamente. Sem atraso. Como ele conseguiu isso tudo? Como milhares de 
outros doentes em todo o Brasil, Rafael entrou na Justiça com uma ação contra o 
governo estadual. 

Qualquer um que estivesse na pele dele provavelmente faria o mesmo. Aos 23 anos, 
recém-casado, ele sofreu uma trombose (formação de coágulos nos vasos sanguíneos 
que pode provocar infarto, AVC, insuficiência renal ou embolia pulmonar). Poderia ter 
morrido. Aquele foi apenas o evento mais grave de uma lista de problemas de saúde que 
o impossibilitavam de trabalhar e viver como um jovem normal. Enfrentou constantes e 
fortes dores abdominais, uma cirurgia para extrair 21 centímetros do intestino que 
haviam necrosado, anemia, sucessivas transfusões de sangue. Todo o sofrimento era 
decorrente da já citada HPN. De uma forma simplificada, pode-se dizer que a HPN é 
uma anemia crônica causada pela decomposição excessivamente rápida dos glóbulos 
vermelhos. 

Quando recebeu o diagnóstico, Rafael descobriu que pacientes como ele podem ser 
submetidos a um transplante de medula. É uma alternativa muito mais barata (custa 
cerca de R$ 50 mil ao SUS) e a única capaz de curar. Apesar disso, nem sequer 
procurou um doador. Como o tratamento mais caro do mundo estava ao alcance das 
mãos, considerou que valia a pena optar pela nova droga e evitar os riscos da solução 
tradicional. O transplante cura metade das pessoas que têm HPN. Mas 30% podem 
morrer ou ter alguma complicação grave. O Soliris não cura, mas reduz a destruição dos 
glóbulos vermelhos e os sintomas da doença. Ainda assim, não elimina totalmente o 
risco de trombose. É por isso que Rafael também precisa tomar anticoagulante para 
sempre. 

Se tivesse de pagar o tratamento do próprio bolso, importar o remédio estaria fora de 
cogitação. Faria o transplante pelo SUS e teria fé na cura. Várias pessoas, no entanto, o 
incentivaram a tentar conseguir o Soliris pela via judicial. Um médico de São José dos 
Campos o encaminhou à capital para ser atendido de graça pelo hematologista Celso 
Arrais Rodrigues, do Sírio-Libanês. Rodrigues explicou como o Soliris funcionava e 
indicou uma advogada que entrara com ações contra a Secretaria Estadual de Saúde em 
nome de outros pacientes. Rodrigues afirma que decidiu cuidar de Rafael e de outros 



pacientes de HPN sem cobrar nada, por mero interesse científico. Graças a Rodrigues, 
eles foram incluídos no programa de filantropia do Sírio-Libanês e, por isso, o 
tratamento inteiro é feito no hospital cinco estrelas. Para o Sírio, o atendimento de 
doentes como Rafael é vantajoso, porque garante isenção de alguns impostos federais. 
No final das contas, quem paga o tratamento do rapaz num dos melhores hospitais do 
Brasil é o contribuinte. 

O hematologista Rodrigues diz não ter vínculos com a fabricante do remédio, a 
americana Alexion. Mas é pago por ela para dar aulas sobre HPN. “A empresa junta um 
grupo de médicos e me paga para falar sobre a doença e o tratamento”, afirma. 
Rodrigues indicou a Rafael a advogada Fernanda Tavares Gimenez. Ela é remunerada 
pela Associação Brasileira de HPN, uma ONG de pacientes que recebe apoio financeiro 
da Alexion. Fernanda diz cobrar cerca de R$ 5 mil de cada cliente. “No caso do Soliris, 
não tenho causa perdida”, afirma. 

 
O GESTOR 
 
Giovanni Cerri, secretário estadual de Saúde de São Paulo. “A judicialização da saúde é 
uma injustiça. Os mais ricos desviam recursos dos mais pobres”, diz (Foto: Camila 
Fontana/ÉPOCA) 

A estratégia é insistir no argumento da urgência e sustentar que, sem o remédio, a morte 
do paciente é iminente. “Sou uma advogada que sai da cadeira. Marco audiências com 
juízes e desembargadores e explico o caso do paciente pessoalmente.” Alguns 
magistrados se sensibilizam. Outros, não. São minoria. No ano passado, o governo 
estadual foi obrigado a fornecer o Soliris a 34 pacientes. Fernanda foi a advogada de 28 
deles. 



 

“Isso virou uma grande indústria. Alguns médicos recebem estímulos do fabricante 
(viagens, benefícios) para prescrever medicamentos de alto custo. As empresas 
financiam as ONGs de pacientes e a isso tudo se associam os advogados”, diz o 
secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Giovanni Guido Cerri. O ponto de vista de 
quem enfrenta uma doença grave é outro. “Todos os brasileiros deveriam ter o 
atendimento que estou recebendo. Não sou melhor que ninguém, mas sinceramente não 
sei qual é o critério do governo para decidir quem deve viver e quem deve morrer”, diz 
Rafael. 

 

O que o caso de Rafael ensina sobre a saúde pública brasileira  

 
Ninguém quer a morte de Rafael. Nem de qualquer outro doente que recorre à Justiça 
para conseguir outros medicamentos caríssimos. 

Mas, quando são obrigados a fornecer remédios caros da noite para o dia (ao preço que 
o fabricante se dispõe a vender), os gestores do orçamento público da saúde tiram o 
dinheiro de outro lugar. Com isso, milhares (ou milhões) de cidadãos perdem. A verba 
destinada à compra de um frasco de Soliris seria suficiente para garantir milhares de 
doses de anti-hipertensivos e de outros medicamentos baratos que atingem a maior parte 
da população. Sem interrupções. É preciso reconhecer que priorizar o direito individual 
em detrimento do direito coletivo tem consequências sobre a saúde pública. 

A JUSTIÇA Sessão do Supremo Tribunal Federal. Em 2009, o STF realizou audiências 
públicas para discutir a pertinência de ações contra o SUS. A controvérsia persiste 
(Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF) 



 

 

Se os pacientes ficarem sem esses medicamentos, o resultado pode ser uma trombose, 
um AVC, um infarto – todas as ameaças que o Estado procura evitar ao fornecê-los a 
Rafael. Para salvar uma vida, pode abrir mão de muitas outras. “Os recursos para 
cumprir as demandas judiciais saem do orçamento público para ações prioritárias, como 
a prevenção básica de problemas de saúde entre os mais pobres”, diz André Medici, 
economista sênior do Banco Mundial, em Washington. “As demandas judiciais 
aumentam a iniquidade do sistema de saúde e diminuem a qualidade de vida dos que 
detêm menos recursos.” 

O maior desafio dos administradores públicos é preservar o direito do doente ao melhor 
tratamento sem que o Estado se torne perdulário. É preciso lembrar que a saúde no 
Brasil é subfinanciada. O país aplica em saúde cerca de 8,5% do PIB (considerando os 
gastos públicos e privados). É pouco. A França investe 11%. O México gasta menos que 
o Brasil (5,9%), mas tem taxas de mortalidade infantil e materna mais baixas, dois 
parâmetros importantes para avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada por um 
país. O Brasil gasta pouco e gasta mal. Diante das verbas limitadas, um bom gestor é 
aquele que evita o desperdício de recursos ou o investimento em tratamentos 
inadequados. A pressão crescente das ordens judiciais impede que isso aconteça. 

Em 2005, o Ministério da Saúde foi citado em 387 ações. Gastou R$ 2,4 milhões para 
atender essas três centenas de pacientes. Em 2011, foram 7.200 ações. A conta disparou 
para R$ 243 milhões. As ações contra o governo federal são uma pequena parte do 
problema. Como todas as esferas do Poder Público (federação, Estados e municípios) 
são corresponsáveis pelo financiamento da saúde, a maioria dos pacientes processa só o 
secretário municipal, só o estadual ou ambos. 

Segundo os advogados, é mais fácil ganhar as ações quando os citados são os gestores 
das esferas inferiores. O Estado de São Paulo foi o que mais gastou com essas ações 
em 2010. As despesas chegaram a R$ 700 milhões para atender 25 mil cidadãos. 
Isso é quase metade do orçamento do governo estadual para a distribuição regular 
de medicamentos (R$ 1,5 bilhão) a toda a população paulista. Os gastos com as 
ações judiciais crescem R$ 200 milhões por ano. “Daria para construir um hospital novo 
por mês”, diz o secretário estadual Giovanni Guido Cerri. 

As ações são baseadas no Artigo 196 da Constituição, segundo o qual a saúde é direito 
de todos e dever do Estado. Nem todos os juízes, porém, interpretam esse artigo como 
uma obrigação explícita de que o Poder Público deve prover ao paciente todo e qualquer 
tratamento solicitado. Muitos, no entanto, dão sentenças favoráveis ao doente. Quando 
isso acontece, o gestor citado é obrigado a fornecer o medicamento rapidamente. Se 
ignorar a determinação, pode ir para a cadeia. 

O Brasil dispõe de uma relação de remédios regularmente distribuídos no SUS. Ela 
inclui as drogas necessárias para tratar as doenças que afetam a maioria da 
população. Além dela, existe uma lista de medicamentos excepcionais – em geral, 
de alto custo. São drogas novas, criadas para tratar doenças raras ou cada vez 
mais comuns, como o câncer. 



As associações de pacientes reclamam que o governo demora a incluir nas listas drogas 
caras, mas de benefício inegável. Por isso, defendem ações judiciais como uma forma 
legítima de pressão. “As ações estão crescendo de forma desesperadora para os 
governos, mas elas os obrigam a arrumar verbas. Se eles arranjam dinheiro para outras 
coisas, por que não podem conseguir para remédios?”, afirma Fernanda Tavares 
Gimenez, advogada de Rafael. 

Não há dúvida de que alguns pedidos de pacientes são justos e fundamentados. É 
verdade também que o SUS deveria ser mais ágil na atualização das listas. Muitos 
juízes, porém, não têm condição técnica de avaliar se um medicamento importado é 
melhor que o tratamento existente. Nem se sua eficácia foi comprovada. Nem se é capaz 
de provocar danos irreversíveis ao doente, além de rombos orçamentários. 

A expressão “cada cabeça uma sentença” se aplica perfeitamente ao caso dos pedidos de 
medicamentos. O entendimento sobre o assunto varia entre os magistrados. Em 2009, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) realizou uma série de audiências públicas sobre a 
questão – e a controvérsia persiste. No Rio Grande do Norte, o juiz Airton Pinheiro 
negou o pedido de uma paciente que pretendia receber o Soliris. Argumentou que o 
SUS já oferece um tratamento para a doença (o transplante). E sustentou que o 
fornecimento desse remédio provocaria um abalo financeiro no orçamento da saúde do 
Estado, prejudicando toda a coletividade que depende do SUS. 

No Ceará, o entendimento foi outro. O Estado foi obrigado a fornecer o Soliris a quatro 
pacientes. Por enquanto, o governo comprou a droga para dois deles. “O dinheiro 
necessário para atender os quatro corresponde a 67% do valor repassado pelo governo 
estadual para a compra de medicamentos básicos do município de Fortaleza inteiro”, 
afirma Einstein Nascimento, supervisor do departamento que controla os medicamentos 
de alto custo da Secretaria da Saúde do Ceará. “Esse caso ilustra muito bem o impacto 
dessas ações sobre o orçamento da saúde pública.” 

Nos pequenos municípios, as decisões podem ser arrasadoras. É o caso de Buritama, 
uma cidade de 15 mil habitantes no interior de São Paulo. O orçamento do 
município para fornecimento de remédios é de R$ 650 mil por ano. No ano 
passado, mais da metade foi destinada apenas ao cumprimento de demandas 
judiciais. Um único paciente pediu na Justiça – e ganhou – uma cirurgia de 
implante de eletrodos para amenizar o mal de Parkinson. Preço: R$ 108 mil. 
“Todos os pacientes que entraram na Justiça ganharam a causa. E o Judiciário nem 
mandou o Estado compartilhar os gastos conosco”, diz Nancy Ferreira da Silva Cunha, 
secretária de Saúde de Buritama. “Essas ações estão acabando com os pequenos 
municípios.” 

Cada nova ação que chega à Justiça torna explícito o conflito entre o direito individual e 
o direito coletivo à saúde. Os que administram orçamentos públicos parecem ter a 
resposta na ponta da língua. “A saúde pública tem de priorizar o interesse coletivo. Os 
interesses individuais devem ser bancados pelas famílias. É como o transporte público. 
O transporte é o mesmo para todos. Quem quiser andar de carro importado tem de pagar 
esse luxo”, diz Cerri, secretário estadual de São Paulo. 

Além dos pacientes, quem mais se beneficia da judicialização são as empresas que 
fabricam os medicamentos. ÉPOCA procurou a Alexion, empresa americana que 
fabrica o Soliris. Nenhum representante aceitou dar entrevista. Nem no Brasil nem 
nos Estados Unidos. Em nota preparada pela assessoria de imprensa, a empresa 



afirmou não comentar suas atividades no Brasil nem o número de brasileiros que 
atualmente recebem o medicamento. 

As ordens judiciais já não estão restritas apenas ao fornecimento de remédios. Além dos 
gastos com drogas que não estavam previstos no planejamento, em 2011 os juízes 
obrigaram o governo paulista a fornecer outros itens que consumiram mais R$ 80 
milhões. Não são medicamentos, mas os juízes aceitaram a argumentação de que seriam 
indispensáveis à saúde e, portanto, deveriam ser fornecidos pelo Poder Público. Parece 
lista de supermercado: sabão de coco em pó, escova de dente, antisséptico bucal, xampu 
anticaspa, pilhas, copos descartáveis, chupetas, papel toalha, creme fixador de 
dentaduras, fraldas geriátricas, filtros de água, óleo de soja, creme de leite, fubá, amido 
de milho, farinha láctea... 

Os administradores dos recursos da saúde tentam basear suas decisões em avaliações 
técnicas do custo e do benefício dos medicamentos. Os orçamentos para comprar 
remédios estão cada vez mais ameaçados pelos preços altíssimos das novas drogas. 
Ele é justificado, segundo a indústria farmacêutica, pelo investimento de longos anos 
em pesquisa refinada e pelo universo relativamente reduzido de consumidores, no caso 
das doenças raras. Grande parte dos custos nesse setor também está relacionada a 
investimentos vultosos de marketing para promover as novas marcas. 

Os preços elevados combinados ao aumento da parcela da população que sofre de 
doenças crônicas ameaçam o atendimento à saúde até mesmo nas nações mais ricas. 
“Nos países desenvolvidos, o tratamento do câncer transformou-se numa cultura de 
excessos”, escreveu o professor Richard Sullivan numa edição da revista Lancet 
Oncology, publicada em setembro de 2011. “Diagnosticamos demais, tratamos demais e 
prometemos demais.” Lá, é cada vez mais frequente a pergunta cruel: é justo que o 
Estado gaste centenas de milhares de dólares para prolongar a vida de um doente de 
câncer em apenas dois meses?  

 
E se Rafael fosse inglês?  

 
O REMÉDIO 
 
O Solíris, empregado em casos como o de Rafael Fávaro. O remédio evita um 
transplante de medula – mas sua distribuição abala o orçamento público de saúde (Foto: 
Rogério Cassimiro/ÉPOCA) 

No caso de doenças raras como a de Rafael, cada país age de uma forma. Na Inglaterra, 
o governo garante o Soliris apenas aos pacientes que tenham recebido pelo menos 
quatro transfusões de sangue no último ano. Na Escócia, o governo não paga. 



Nos Estados Unidos, alguns planos de saúde oferecem o remédio. A maioria não o 
garante. O Medicare, o sistema público de saúde para maiores de 65 anos, paga a droga 
apenas em raras situações. No Canadá, que dispõe de um sistema público de saúde 
abrangente, apenas uma província (Quebec) garante o Soliris. No Chile e na Argentina, 
alguns doentes conseguem o remédio ao processar os planos de saúde ou os governos. 

É possível fazer diferente. Com critérios técnicos, gestores públicos poderiam decidir 
como aplicar o orçamento da melhor forma possível, para garantir a saúde do maior 
número de cidadãos por mais tempo. Existem ferramentas matemáticas capazes de 
comparar os benefícios oferecidos por diferentes formas de cuidado médico. 

Para cuidar disso, o Reino Unido criou o Instituto Nacional para a Saúde e a Excelência 
Clínica (Nice). Em atividade desde 1999, o órgão faz esses estudos e realiza reuniões 
com representantes da sociedade (pacientes, médicos, indústria farmacêutica) para 
debater o que deve ou não ser oferecido pelo National Health Service (NHS), o sistema 
que banca 95% de toda a saúde no país. O que o Nice decide oferecer vale para todos. 
Isso não quer dizer que os britânicos estejam satisfeitos com os serviços prestados. Os 
protestos são constantes. Em 2008, doentes de câncer renal fizeram uma grande 
mobilização para exigir que o governo oferecesse uma nova droga. O remédio só foi 
adotado muitos meses depois – mesmo assim para pacientes que preenchiam critérios 
predeterminados. Não há exemplo, no mundo, de país que tenha um orçamento tão 
elástico que seja capaz de satisfazer todos os desejos. Há sempre um grupo exigindo 
mais drogas para alguma doença. Mas, pelo menos, as regras podem ser transparentes e 
universais. “Economias emergentes como o Brasil enfrentam desafios semelhantes aos 
do Reino Unido: enquanto as doenças crônicas avançam e demandam mais e mais 
recursos, os dois países têm de zelar pela equidade no acesso à saúde”, diz Kalipso 
Chalkidou, uma das diretoras do Nice. “Temos trocado experiências com o governo 
brasileiro e esperamos estreitar essa parceria em 2012.” 

Por enquanto, o volume das decisões judiciais leva o Ministério da Saúde a pedir 
suplementações orçamentárias ao Congresso Nacional. “Poderíamos estar pedindo esse 
dinheiro extra para melhorar a atenção básica à população”, afirma Carlos Gadelha, 
secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. “Em 
vez disso, pedimos dinheiro para bancar medicamentos que podem ser danosos ao 
cidadão que solicitou um remédio que não foi aprovado pela Anvisa. Isso é uma 
irracionalidade.” 

Em outubro, a presidente Dilma Rousseff regulamentou a Lei no 12.401, que estabelece 
parâmetros para a inclusão de medicamentos no sistema público. Ela determina que o 
SUS não deve fornecer medicamentos, produtos ou procedimentos clínicos e cirúrgicos 
experimentais sem registro na Anvisa. É possível que a lei sirva de parâmetro técnico 
aos juízes. Muitos advogados, porém, acreditam que sempre será possível argumentar 
com base na garantia constitucional e, dessa forma, garantir o fornecimento do remédio 
pelo sistema público. 

Além de destinar mais recursos à saúde, o Brasil precisa definir explicitamente o que 
vai e o que não vai financiar. A regra deve ser clara e válida para todos – 
indistintamente. É uma decisão dura e impopular, mas é a melhor forma de amenizar a 
desigualdade. No cenário atual, Rafael é um felizardo. “Melhorei 100% com esse 
remédio. Parece que foi instantâneo. Logo na primeira infusão, fiquei cheio de pique.” 
Nas missas de domingo, ele agradece. Toca guitarra enquanto a mãe canta. Com 1,80 
metro e 103 quilos, risonho e falante, não poderia parecer mais saudável. 
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