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e novo ficamos no 
quase. Se até o fi-
nal dos anos 80 a 
história do aces-
so amplo à saúde 
no Brasil era de 
uma precarieda-
de sem fim, com 
as longas filas do 
INPS e acesso 
restrito a quem 
contribuía men-
salmente com a 

previdência, a Constituição Cidadã 
de 1988 propôs mudanças profun-
das e trouxe a esperança de que o 
fosso social seria reduzido na área 
da saúde. 

Assim passamos os últimos 20 
anos, com CPMF, PEC 29 e a ex-
pectativa de que no ano que vem 
o orçamento fosse melhor... E as-
sim parece que vamos passar os 
próximos, sob o eco das palavras 
do ministro José Gomes Tempo-
rão, da Saúde, que ao anunciar a 

liberação de R$ 1,56 bilhão em 
recursos contigenciados, em ou-
tubro, saiu novamente em defe-
sa da aprovação da PEC-29, um 
remota peça do quebra-cabeças 
do imenso jogo do poder. E o ci-
dadão, ora o cidadão.

Então, se a saúde é universal e 
os presidentes e ministros batem 
no peito com orgulho varonil, por 
que a resistência em estabelecer cri-
térios claros e duradouros no for-
necimento de medicamentos para 
doenças crônicas e de difícil trato, 
como o câncer?  

A lista de medicamentos de dis-
pensação excepcional, criada jun-
to com o programa de distribuição 
de medicamentos de 1993, com 
gerência da Secretaria de Assis-
tência à Saúde, abrange os remé-
dios de alto valor unitário que, 
tornam elevado seu custo em caso 
de uso crônico ou prolongado. 

Segundo o Ministério, até 1996 
eram oferecidos apenas os medi-

camentos Ciclosporina aos pacien-
tes transplantados e Eritropoetina 
aos pacientes com anemia e que 
fossem doentes renais crônicos em 
hemodiálise. A partir do ano se-
guinte a lista foi complementada 
e em 2002 atingiu um total de 92 
medicamentos, dentre eles alguns 
oncológicos, atendendo cerca de 
129 mil pacientes no país.

Como a lista tem, historicamen-
te, um número de medicamentos 
bem abaixo das necessidades da po-
pulação, a Justiça é o meio mais 
procurado pelos cidadãos para ter 
o pleno acesso à saúde garantido 
pela Constituição Federal. Drogas 
oncológicas como Avastin e Erbi-
tux (representantes das chamadas 
terapias-alvo) são as que mais têm 
motivado ações judiciais. 

Autoridades municipais e esta-
duais da saúde alegam que o não 
fornecimento desses medicamen-
tos pelo Sistema Único de Saúde 
é baseado no fato de que a maio-

Devagar, 
Uma lista de medicamentos – que não tem atualizações sabe-se 

lá por que – põe abaixo o princípio da saúde integral no país, 
uma das “quase conquistas” sociais mais relevantes em todo o 

mundo, marca da constituição de 1988

quase parando...

Moura Leite netto

medicamentos
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ria deles custa muito mais do que 
aqueles já estão incluídos na lista 
de distribuição da rede pública. Se-
gundo eles, os medicamentos simi-
lares seriam mais baratos e teriam 
efeito terapêutico semelhante ao 
dos novos remédios. 

Os medicamentos para tratamento 
do câncer disponibilizados gratuita-
mente pelo SUS estão incluídos na 
Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) do Ministério 
da Saúde, que é um instrumento 
facilitador do uso racional de me-
dicamentos e da organização da as-
sistência farmacêutica – e não faz 
parte da tabela de medicamentos do 
SUS. Para o tratamento oncológico, 
os hospitais ou clínicas habilitados 
em Oncologia pelo SUS é que são 
os responsáveis pelo fornecimento 
de medicamentos. A Rename 2008 
conta com 342 medicamentos, oito 
correlatos e 33 imunoterápicos, em 
552 apresentações. Dentre esses, 40 
são os remédios utilizados no mane-
jo das neoplasias. A lista completa 
está no site www.saude.gov.br (na 
seção Assistência Farmacêutica).

O custo da judicialização
Levantamento do Ministério da 

Saúde aponta que entre janeiro 
e julho deste ano o Governo Fe-
deral gastou diretamente R$ 48 
milhões com ações judiciais para 
aquisição de medicamentos. Tra-
ta-se de um valor três vezes supe-
rior ao que foi gasto durante todo 
o ano de 2007. Em 2006 o gasto foi 
de R$ 7 milhões e em 2005 a des-
pesa governamental foi de R$ 2,5 
milhões. Um aumento de 1.920% 
entre 2005 e 2008. 

Em São Paulo, onde já foram 
ajuizadas mais de 25 mil ações 
desde 2002, a Secretaria da Saú-
de vem gastando cerca de R$ 25 
milhões por mês somente para 
cumprir ordens judiciais de dis-
tribuição de medicamentos que 

O ministro  
da Saúde,  
José Gomes  
Temporão:  
“Judiciário  
está tomando  
o lugar  
do médico”

não constam da lista do SUS. No 
Rio Grande do Sul, onde foram 
julgadas 4,5 mil novas ações só 
no primeiro semestre do ano, o 
gasto é de R$ 6,5 milhões men-
sais. Em Minas Gerais, o governo 
estadual prevê gastos na ordem 
de R$ 40 milhões em 2008. 

Durante encontro com governado-
res do Sul do país e do Mato Grosso 
do Sul em outubro de 2007, o minis-
tro da Saúde, José Gomes Tempo-
rão, afirmou que o Poder Judiciário 
está tomando o lugar do médico no 
país. “O Judiciário está prescreven-
do, tirando o lugar do médico, e isto 
está criando um peso enorme de fi-
nancimento do sistema público de 
saúde”, disse Temporão, eleito pre-
sidente do Conselho Diretor da Or-
ganização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) no final de setembro, nos 
Estados Unidos. 

Assim como Temporão, a OPAS 
é a favor do uso racional de medi-
camentos, sob prescrição médica. 
O Ministério sustenta que 60% 
dos pacientes que entram com as 
ações poderiam ser tratados com 
medicamentos que o SUS oferece. 
E os outros 40%?

Discussão no STF
A polêmica envolvendo a distri-

buição de medicamentos excepcio-

nais pelo SUS chegou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Motivado 
pelos inúmeros processos de pa-
cientes solicitando o recebimento 
de medicamentos que não estão na 
lista de drogas fornecidas pelo Mi-
nistério da Saúde, o STF deve julgar 
até o final deste ano um Recurso 
Extraordinário para definir regras 
para a distribuição.

O senador paranaense Flávio Arns 
(PT), autor de projeto de lei e co-
ordenador de grupo de trabalho na 
Comissão de Direitos Humanos so-
bre o assunto, está em campanha 
para que o Supremo edite súmula 
vinculante, estabelecendo regras 
para a disponibilização.

A principal queixa do senador é 
que o Ministério da Saúde recusa-
se a distribuir remédios que não 
integram a lista do SUS, uma lista 
que não é atualizada há seis anos. 
“São medicamentos novos, mas já 
registrados na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que têm eficácia comprovada e que 
são essenciais para a sobrevivência 
dos pacientes”, disse Arns durante 
sessão no Senado. 

Um detalhe: se o próprio Minis-
tério da Saúde considera que estes 
medicamentos não são eficazes e 
adequados, por que são aprovados 
pela Anvisa? 



na justiça
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m setembro de 2004 o 
empresário paulistano 
Fabiano Contelli sen-
tiu-se mal e procurou 
um médico. Após exa-
mes, soube que estava 

com câncer de intestino e o tu-
mor já havia se espalhado para 
o fígado. “Ao receber a notícia 
fiquei muito chocado. Não espe-
rava por isso, pois ninguém na 
minha família havia tido qual-
quer tipo de câncer. Aliás, ainda 
sou o único”, diz. 

O maior golpe viria depois. O 
prognóstico recebido apontou 
para sobrevida de, no máximo, 
90 dias, sem indicação de cirur-
gia, radio ou quimioterapia.  Ao 
saber disso, Fabiano não desistiu 
de viver. Protestante, buscou for-
ças na fé. “Ao falar com o pas-
tor decidi que deveria procurar 
uma segunda opinião, pois todo 
profissional está sujeito a falhas 
e o prognóstico cruel que recebi 
poderia estar errado”, afirma.

Novo prognóstico apontou para 
a necessidade de realização, às 
pressas, de cirurgia para retirada 
do tumor no intestino – o que 
ocorreu menos de um mês após o 
diagnóstico. O procedimento foi 
bem sucedido. No entanto, havia 
ainda a necessidade de anular a 
metástase no fígado.

A primeira cirurgia hepática 
ocorreu, com êxito, em novem-

bro de 2004. No pós-cirúrgico, 
como é comum ocorrer, o órgão 
cresceu até seu tamanho natural. 
Em 2006 foi necessário nova ci-
rurgia hepática e desta vez foi 
retirado, com sucesso, aproxima-
damente ¾ do fígado. As duas 
cirurgias foram feitas pelo cirur-
gião oncológico Renato Aurélio 
Samea, do Instituto do Câncer 
Arnaldo Vieira de Carvalho. 

Desde 2004 Fabiano submete-
se a quatro procedimentos men-
sais de quimioterapia. Após três 
anos de tratamento, recebeu a 
indicação da droga Avastin (be-
vacizumabe), que pelo alto custo 
não é oferecida pelo SUS. Em 
razão disso, precisou entrar na 
Justiça e em menos de um mês 
o medicamento, apontado como 
capaz de impedir o crescimento 
de células cancerígenas, já estava 

em suas mãos. 
Para complementar o trata-

mento, Contelli precisava asso-
ciar Avastin ao Erbitux (cetu-
ximabe). Em janeiro de 2008, 
entrou novamente com ação 
e recebeu a droga em 30 dias. 
Diferentemente do que ocorre 
com o Avastin, o organismo de 
Fabiano não suportou os efeitos 
colaterais do Herbitux - como 
febre, calafrios, cansaço e náu-
seas - e a droga deixou de fazer 
parte do tratamento.  

Fabiano segue em tratamento 
quimioterápico associado a drogas 
como o Avastin e não sabe quan-
do poderá suspendê-lo. Além da 
fé, destacada por ele como seu 
principal fator de motivação, des-
taca também o apoio da esposa e 
dos dois filhos para sair vencedor 
nesta luta contra a doença. 

Erro no prognóstico
Médico aponta sobrevida de 90 dias para empresário com câncer de 

intestino com metástase no fígado. passados quatro anos, paciente segue 
em tratamento com avastin, medicamento a que teve acesso na Justiça 

Moura Leite netto




