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IMPORTANTES NÚMEROS 
PARA AS DOENÇAS RARAS	

q Das 8.000 doenças raras previstas na literatura......	
	
	
q   .....somente 100 doenças raras são tratáveis com medicamentos	

q Estima-se que 13 milhões de brasileiros sejam portadores de uma doença 
rara no Brasil  	



Cenário atual da  Saúde no 
Brasil 

§  ACESSO  AOS TRATAMENTOS : 
         

§  Aproximad. 8.3% do GDP do Brasil é gasto em saúde 
4,5% -  Mercado privado e 3,8% -  Mercado público 

•  Brasil demonstra um total desequilíbrio 
nos investimentos de saúde 
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Fonte: Report Interfarma  – Out 2017	
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•      Enquanto o Mercado público conta com 
46%   dos gastos em saúde, com um 
potencial de reembolsar tratamentos para 
toda a população brasileira (208 milhões), 
o Mercado privado conta com 54% das 
despesas, cobrindo apenas 23% da 
população brasileira (47,3 milhões). 

§  Doentes raros no Brasil, estima-se 
aproximadamente 13 milhões de 
brasileiros. 

ANVISA	 CMED	 CONITEC	
~1,3 anos	~ 90 dias 	~ 6 MESES – (RDC 205/17 – 

para as doenças raras)	



PESQUISA CLÍNICA 

Fonte:	www.clinicaltrials.gov.br	–	acesso em 25/02/2019 
(*recruiting, enrolling, active)  
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PESQUISA CLINICA 
Resolução 563/2017 

10/11/2017 

Regulamenta o direito do participante de pesquisa ao 
acesso pós-estudo em protocolos de pesquisa clínica 
destinados aos pacientes diagnosticados com doenças 
ultrarraras.	
	
 	
q   Conceito de Doença Ultrarrara:	
	
Considera-se ultrarrara a doença crônica, debilitante ou 
que ameace a vida, com incidência menor ou igual a 1 
(um) caso para cada 50.000 habitantes. 	
	
	
q  PRAZO DE 5 ANOS a partir da definição do preço na 

CMED	
O patrocinador do Estudo Clinico deverá se responsabilizar 
e assegurar a todos os participantes o acesso gratuito aos 
melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos	



ANVISA	



ANVISA - RDC 204/2017 
27/12/2017 

Escopo: Dispõe sobre o enquadramento na categoria prioritária, de petições de 
registro, pós-registro e anuência prévia em pesquisa clínica de 
medicamentos. 	

Critérios de priorização para anuência prévia:  

Ø  DEEC (Dossiê Específico de Ensaio Clínico) :	
	
q medicamento utilizado para doença negligenciada, emergente ou reemergente, 

emergências médicas em saúde pública ou condições sérias debilitantes, nas 
situações em que não houver alternativa terapêutica disponível; 	

	
q  Ensaio clínico conduzido exclusivamente em população pediátrica; 	
	
q  Ensaio clínico Fase I, conduzido exclusivamente em território nacional.	



ANVISA 
RDC 205/2017 

28/12/2017 

q  Estabelece procedimento especial para anuência de ensaios clínicos, certificação de 
boas práticas de fabricação e registro de novos medicamentos para tratamento, 
diagnóstico ou prevenção de doenças raras.	

	
	
q  Fica aprovado o procedimento especial para: 	
 	
I - anuência de ensaios clínicos a serem realizados no Brasil para avaliação de 
medicamentos para doenças raras; 	
 	
II – certificação de boas práticas de fabricação aplicável a medicamentos para 
doenças raras; e 	
 	
III – registro sanitário de novos medicamentos para doenças raras. 	
 	

ENTROU EM VIGOR EM 27/FEV/2018	
	



ANVISA 
(Resolução 260 de 21/12/18) 

Dispõe	sobre	as	regras	para	a	realização	
de	ensaios	clínicos	com	produto	de	terapia	

avançada	inves<gacional	no	Brasil	–	
Terapia	Gênica	!	



MINISTERIO 
DA SAUDE	



Politica Nacional de Doenças Raras  

(Portaria 199 de 30/01/14) 
•  Algumas das principais responsabilidades definidas: 
	
(a) responsabilidade comum das 3 esferas de gestão - Ministério da 
Saúde, SES e Municípios - estimular o controle social para a elaboração 
de estratégias e controle na elaboração da Política 
 
 
(b) compete ao Ministério da Saúde: estabelecer, através de PCDTs, 
recomendações de cuidado para tratamento de doenças raras, levando 
em consideração a incorporação de tecnologias pela CONITEC, de 
maneira a qualificar o cuidado das pessoas com doenças raras 
 
(c ) Habilitação dos Centros de Referência de doenças raras 



Centros de Referencia de Doenças Raras:  

Esperamos as próximas habilitações em 2018 

2016 = 7 Centros de referência	 Até 19/9/2018 = + 1 Centro de referência	



ALGUNS ENTRAVES PARA A INCORPORAÇÃO NO SUS 

DOENÇAS RARAS – MERCADO PÚBLICO 

§  Hoje, as drogas utilizadas para doenças raras são submetidas às 
mesmas exigências e critérios dos outros medicamentos: 

§  A existência de ensaios clínicos randomizados e muitas vezes  com 
número elevado de pacientes 

§  A comprovação do prolongamento da sobrevida ou redução de 
desfechos relevantes no contexto da doença no longo prazo com o uso 
do novo medicamento 

§  Atingimento de limites de custo-efetividade aceitáveis, pois em geral 
os custos por paciente são bastante elevados, e geralmente comparados a 
um cenário sem tratamento direcionado que impacte na evolução ou 
progressão da doença 

§  O uso de critérios idênticos aos dos demais medicamentos para 
drogas órfãs leva, na prática, à NÃO INCORPORAÇÃO dos 
medicamentos para doenças raras, quando solicitados por 
interessados fora do Ministério. 



Tipo Demandante Total com 
decisão 

Decisões e com 
pedidos de 

incorporação ou 
ampliação de 

uso 

Total das decisões 
(incorp./

ampliação) (%) 
Incorporado 

Taxa de Incorp. 
por tipo 

demandante 
(%) 

AGU 1 1 0,4% 0 0,0% 

Associação de Pacientes 6 6 2,3% 6 100,0% 

DPU 1 1 0,4% 1 100,0% 

Indústria 114 114 43,0% 46 40,4% 

Justiça Federal 4 4 1,5% 2 50,0% 

Ministério Público Estadual 1 1 0,4% 0 0,0% 

Ministério Público Federal 3 3 1,1% 0 0,0% 

Pessoa Física 1 1 0,4% 0 0,0% 

Sociedade de Especialidades e 
Associações Médicas 6 6 2,3% 2 33,3% 

SUS 169 128 48,3% 108 84,4% 

Total 306 265 100,0% 165 62,3% 

Participação dos demandantes por incorporação e ampliação de uso 

(medicamento)	

Fonte de dados: CONITEC (atualizada até 31 de outubro de 2018); Elaboração: Interfarma)	

CONITEC - status 



CONITEC – Doenças Raras  

	

q MPS I (Aldurazyme)	

q MPS II (Idulsurfase)	

q MPS IV and VI 	

q PAF 	

q AME (Spiranza)	

q HPN (Soliris)	

q Fenilcetonúria (Kuvan)	

q FABRY (Fabrazyme e 

Replagal)	

	
	

Tempo recorde para publicação de 
consultas públicas e receber 

contribuições da Sociedade para a 
publicação de PCDTs.	

 	
PCDT MPS I – publicado em 

19/4/18	
	

Mas ainda há muito para fazer ......	



INFELIZMENTE por falta de 
alternativa terapêutica,  até que 

os pacientes tenham os protocolos 
publicados e os produtos disponiveis 

no SUS, terão que recorrer ao 
judiciário.	

§  O judiciario não é uma escolha do médico e nem do paciente	
§  é a busca pela vida e a dignidade humana	
§  A negativa deste acesso é a MORTE DO PACIENTE E A 

ESPERANCA DA SUA FAMILIA	



Ações Judiciais 

Fonte: Sindusfarma – fev/2019	



Ações Judiciais 
Ministério da Saúde 

2018 

Fonte: Sindusfarma – fev/2019	



Top 20 produtos judicializados 
2018 

Fonte: Sindusfarma – fev/2019	



Top 20 produtos judicializados 
2018 

Fonte: Sindusfarma – fev/2019	



Top 10 Produtos que começaram 
a judicialização em 2018 

Fonte: Sindusfarma – fev/2019	



DECISAO DO STJ	

25/04/2018	

	
Ø  A	1ª	seção	do	STJ	definiu,	que	a	concessão	de	medicamentos	não	incorporados	em	atos	

norma<vos	do	SUS	exige	a	presença	cumulaQva	dos	seguintes	requisitos:	
	
1)  comprovação	por	meio	de	laudo	médico	fundamentado	e	circunstanciado	expedido	por	

médico	que	assiste	o	paciente	da	imprescindibilidade	ou	necessidade	do	medicamento,	
assim	como	da	ineficácia	para	o	tratamento	da	molésQa	dos	fármacos	fornecidos	pelo	
SUS;	

	
2)	incapacidade	financeiro	de	arcar	com	o	custo	de	medicamento	prescrito;	e	
	
3)	existência	de	registro	na	Anvisa	do	medicamento.	
	
O	julgamento	pelo	STJ	solucionou	aprox.		678	processos,	individuais	ou	cole<vos,	que	versam	
sobre	o	tema	e	que	estão	suspensos	desde	a	afetação	do	Resp	como	repe<<vo,	com	base	no	
ar<go	1.037,	II,	do	CPC.	
		

Pacientes que precisam de produtos ainda 
não registrados no Brasil, ficarão sem opção 

de tratamento até que os registros sejam 
feitos?	



JUDICIALIZAÇÃO - Fatores 

§  Não incorporação de medicamentos para o tratamento para doenças raras por pelo menos  15 

anos e falta de alternativa terapêutica disponível 

§  Não existe metodologia própria adequada para a CONITEC avaliar a possível incorporação de 

novas terapias no SUS (em atuação discussão) 

§  Atrasos e problemas de logística: mesmo medicamento incorporado ao SUS acaba em falta 

nos postos de saúde e hospitais públicos 

§  População sem subsídio: 75% da população conta apenas com o próprio salário para a 

compra de medicamentos (Fonte: OECD Health Data/2008 e Datasus/Siops) 

§  Crise econômica: as dificuldades financeiras e a taxa de desemprego aumentaram, mais de 1 

milhão de pessoas saíram do mercado privado (Planos de Saúde) 

§  Envelhecimento da população: os idosos já representam 12% do total da população, 

aumentando a incidência de doenças como câncer, hipertensão, diabetes e problemas 

neurológicos (Fonte: IBGE) 



§  Desorganização das contas públicas, do planejamento da 
assistência à saúde e do planejamento para produção e entrega pela 
indústria  

§  Em apenas cinco anos, o gasto do Ministério da Saúde com ações 
judiciais saltou para 1,4 bilhão em 2018 

 
 

JUDICIALIZAÇÃO - Consequências 

CNJ e Ministério da Saúde fazem 
acordo	
	
Nova plataforma de suporte ao 
judiciário (desde nov/17)	



CONCLUINDO 	



VIVW	

VIVER COM DOENÇA RARA 

O sofrimento dos pacientes e 
suas famílias é agravado pelo 

desespero psicológico, falta de 
esperança de tratamento e 

ausência de suporte prático na 
vida diária. 

Doenças incuráveis, muitas 
sem tratamento efetivo. Em 

alguns casos o tratamento dos 
sintomas melhora a qualidade  

e expectativa de vida . 

As doenças raras são muito 
difíceis de se manejar: 
famílias têm enormes 

dificuldades em encontrar 
acompanhamento e 

tratamento adequados	

Consequências sociais: 
implicações em todas as áreas 
da vida, como  escola, trabalho, 

lazer ou vida afetiva. Pode 
ocorrer exclusão social, 

isolamento …. 

A qualidade de vida é 
frequentemente 

comprometida pela falta ou 
perda de autonomia. 

Falta de acesso a diagnóstico 
correto, atraso excessivo, 
resultando muitas vezes em 
tratamento inadequado. 

USERNAME:	

PASSWORD: 	 ******	

SUBMIT	

John Doe	

Falta de informação: tanto sobre 
a doença como conseguir ajuda, 
falta de encaminhamento para 
profissionais qualificados. 



Interação  entre 
todos os atores do 

processo	

Tratar as 
doenças raras 

de forma 
excepcional	

DOENÇAS RARAS : para um resultado de Sucesso ! 

Judiciario	

Industria	

Legisla<vo	

	

Governo:MS,		

SES,	ANVISA,	

CONEP,	etc	

		

Prof	Saude	

Pesquisadores	

Médicos		

Familiares	

PACIENTES	

CASA	

HUNTER	

Ter agilidade para 
solucionar  

problemas e 
entraves 	

Inovar em 
todos os 

momentos	

Ter uma 
regulamentação 

especifica e  
apropriada para as 

DR	
	

Discutir 
estratégias e 

soluções 
sustentáveis	

Ter um objetivo comum: SALVAR VIDAS !!	



hpp://www.casahunter.org.br/	
	

(11) 2776-3647	
	

casahunter@casahunter.org.br	


