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RESUMO 

A magnitude social e epidemiológica do câncer e os altos custos com seu tratamento 

farmacológico o tornam uma enfermidade cujas políticas são extremamente relevantes ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esta pesquisa tem por objetivo identificar e analisar as 

estratégias de Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM) para o 

acesso a medicamentos no SUS e seus principais parceiros nesse processo. A pesquisa foi 

desenvolvida através de abordagem qualitativa, utilizando-se os métodos de análise de redes 

sociais e bola de neve. A coleta de dados resultou de observação participante e entrevistas 

semiestruturadas realizadas com 15 entrevistados, divididos em três grupos, de acordo com 

seu pertencimento institucional: Instituições da Sociedade Civil, Estado e Indústria 

Farmacêutica. Após sucessivas leituras do material coletado na pesquisa de campo, foi 

realizada a análise dos dados com base nas seguintes categorias: acesso a medicamentos para 

tratamento de câncer de mama; relacionamento das ISC-CM com o Estado; relacionamento 

das ISC-CM com a indústria farmacêutica; e outras estratégias utilizadas pelas ISC-CM. A 

discussão dos dados é feita a partir de três temas: acesso a medicamentos, relacionamento 

com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e outras estratégias das ISC-CM no acesso 

a medicamentos. Os resultados mostram que as principais dificuldades no acesso a 

medicamentos se referem à deficiência de serviços, à inequidade dos tratamentos oferecidos e 

à inclusão de tecnologias no SUS. Os dados indicam que indústrias farmacêuticas patrocinam 

algumas ISC-CM e promovem seu fortalecimento com o intuito de ampliar seu mercado. A 

principal estratégia das ISC-CM para acesso a medicamentos é o relacionamento com o 

Estado, em todas as esferas e Poderes. Junto ao Poder Executivo, a ações são voltadas para o 

acompanhamento das políticas e exercício de influência sobre os gestores. No Poder 

Legislativo, destacam-se a pressão para aprovação dos projetos de lei relacionados ao câncer e 

a construção de lobby no congresso nacional. No Poder Judiciário, vale ressaltar a 

predominância de ações individuais, o início de parcerias das ISC-CM com Defensores 

Públicos da União e as dificuldades enfrentadas pelo sistema de justiça. Entretanto, não se 

podem generalizar os achados da pesquisa, há instituições que não se relacionam com 

indústrias farmacêuticas. Não se pode negligenciar a necessidade de inclusão de tecnologias 

ao SUS, mas, os dados mostram que provavelmente, a maioria das ISC-CM não está 

preparada para resistir à pressão da indústria e avaliar questões referentes à eficácia, 

segurança e custo-efetividade dos produtos. 

Palavras-chave: Sociedade Civil. Câncer de mama. Judicialização da saúde. Indústria 

farmacêutica. Propaganda. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The magnitude of social and epidemiological cancer and high costs with its pharmacological 

treatment make it a disease whose policies are highly relevant to the Brazil’s National Health 

System (SUS). This research aims to identify and analyze the strategies of institutions of civil 

society dedicated to Breast Cancer (ISC-CM) for access to medicines in the SUS and its main 

partners in this process. The research was conducted through a qualitative approach, using 

methods of social network analysis and snowballed. The data collection resulted from 

participant observation and semi-structured interviews with 15 respondents, divided into three 

groups according to their institutional membership: Institutions of Civil Society, State, and 

Pharmaceutical Industry. After successive readings of the material collected in the field 

research, it was conducted to analyze from the following categories: access to medicines for 

the treatment of breast cancer, the ISC-CM relationship with the State, the ISC-CM 

relationship with pharmaceutical industry, and other strategies used by ISC-CM. The 

discussion of the data is made from three themes: access to medicines, relationship with the 

Executive, Legislative and Judicial Branches and other strategies of ISC-CM on access to 

medicines. The results show that the main difficulties in access to medicines refer to disability 

services, the inequity of the treatments offered and the inclusion of technology in the SUS. 

The data indicate that pharmaceutical companies sponsor some ISC-CM and promote their 

empowerment in order to expand its market. The main strategy of ISC-CM to access to 

medicines is the relationship with the State in all spheres and Branches. Along the Executive, 

the activities are geared for the monitoring of policies and exercise of influence on managers. 

In the Legislature, we highlight the pressure for approval of bills related to cancer and the 

building lobby at the national congress. In the Judiciary, it is worth noting the predominance 

of individual stocks, the beginning of the ISC-CM partnerships with Public Defenders Union 

and the difficulties faced by the justice system. However, one cannot generalize the findings 

of the survey, because there are institutions that do not relate to pharmaceutical industries. 

One cannot overlook the need for inclusion of technologies in SUS, but the data show that 

probably the majority of ISC-CM is not prepared to resist industry pressure and evaluate 

issues concerning the effectiveness, safety and cost-effectiveness of the product. 

Keywords: Civil society. Breast cancer. Judicialization of health. Pharmaceutical industry. 

Advertising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O câncer de mama está entre os tipos de câncer mais incidentes no mundo; em 2008, 

estima-se que tenham ocorrido 1,29 milhões de novos casos em todo o mundo (WHO1, 2009 

apud BRASIL, 2009d). As estatísticas apontam um aumento na incidência a cada ano, tanto 

nos países desenvolvidos quanto nos países periféricos (BRASIL, 2011e). No Brasil, o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) (BRASIL, 2012c) estima que o câncer de mama 

feminina tenha sido o terceiro mais incidente, em 2012, com 53 mil casos, atrás dos tumores 

de próstata (60 mil), e de pele do tipo não melanoma (134 mil).  

 Embora haja um número alto de casos, o câncer de mama tem bom prognóstico. Prova 

disso é a sobrevida média de 61% na população mundial cinco anos após o diagnóstico 

(BRASIL, 2009d). No Brasil, as taxas de mortalidade continuam elevadas, provavelmente 

devido ao diagnóstico em estádios avançados. Desde 2003, as neoplasias malignas são a 

segunda causa de morte na população brasileira, representando quase 17% dos óbitos de causa 

conhecida, notificados em 2007, no Sistema de Informações sobre Mortalidade (BRASIL, 

2009d). Em 2008, ocorreram 11.860 mortes por câncer de mama, sendo 11.735 mulheres e 

125 homens (BRASIL, 2011e).  

A importância epidemiológica do câncer no país, sua magnitude social, o “[...] 

impacto das ações de promoção e prevenção sobre os índices de incidência e prevalência de 

algumas neoplasias malignas”, a necessidade de estruturação de uma “[...] rede de serviços 

regionalizada e hierarquizada que garanta atenção integral à população e o acesso a consultas 

e exames para o diagnóstico do câncer”, os custos cada vez mais elevados do tratamento, a 

necessidade de avaliações econômicas, e a preocupação com a qualidade da atenção 

oncológica foram as principais motivações para publicação da Política Nacional de Atenção 

Oncológica (PNAO), através da portaria GM/MS nº 2.439 de 08 de dezembro 2005 (BRASIL, 

2005b, p. 1). Como desdobramento do compromisso firmado pela PNAO, foi instituído o 

Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama (PNCC – Mama), com objetivo de 

reduzir a exposição a fatores de risco, diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida 

da mulher com câncer de mama (BRASIL, 2011d).  

Nesse sentido, o tratamento, e consequentemente, o medicamento, assumem papel 

relevante, o que justifica a preocupação com o alto custo dos medicamentos e com avaliações 

                                                 
1 WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Cancer Report, 2008. International Agency for Research on 
Cancer, Lyon. 2009. 
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consistentes da relação custo-efetividade2 pelo Ministério da Saúde (MS). Certamente, o 

sucesso das políticas depende da seriedade e empenho por parte do Executivo, nas três 

esferas, mas também do controle social, como preconiza a lei orgânica do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). Entende-se por controle social a participação da Sociedade 

Civil nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações 

da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos. Cabe ao controle social 

averiguar a observação aos princípios do SUS e se as escolhas estão maximizando o acesso às 

ações e serviços de saúde e melhorando as condições de saúde da população (VIEIRA, 2008). 

No Brasil, o conceito “Sociedade Civil” surgiu com a participação e organização da 

população civil do país na luta contra o regime militar (GOHN, 2004).  Atualmente, tem se 

verificado forte atuação desse seguimento social na gestão das políticas públicas, através do 

controle e, inclusive, da execução destas políticas através de parcerias com órgãos públicos 

(LIMA; PINHEIRO, 2008).  

O estudo do relacionamento entre as Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao 

Câncer de Mama (ISC-CM) e o Estado é de suma importância – na medida em que elas 

podem influenciar, pressionar ou se comprometer com o Estado – para entender como esses 

momentos de interlocução ou enfrentamento contribuem para ampliação da justiça social 

(TEIXEIRA, 2002, p. 109). Para Gohn (2003), os movimentos sociais, por seu forte traço 

reivindicativo na luta pela efetivação de demandas sociais, constituem sintomas de conflitos 

presentes na própria sociedade. Como reivindicam direitos que implicam na justiça social, 

quando vitoriosos, surgem duas questões relativas à sua representatividade: “a sua origem 

como representação de interesses de determinados grupos sociais e a natureza de sua própria 

legitimidade” (GOHN, 2003, p. 11).  

No âmbito do acesso a medicamentos, esses quesitos precisam ser criteriosamente 

avaliados porque há indícios de relacionamento entre as ICS-CM e a indústria farmacêutica. 

Estudos internacionais apontam a crescente relação dos laboratórios farmacêuticos com 

associações de portadores de doenças e advocacy groups (grupos de defesa dos direitos) 

(ANGELL, 2008; SWEET, 2009; MARSHALL; ALDHOUS, 2006; BALL; TISOCKI; 

HERXHEIMER, 2006; MOSCONI, 2003; LENZER, 2003; HIRST, 2003). No Brasil, o 

assunto é pouco estudado e apenas um acontecimento sugere o relacionamento entre 

                                                 
2
 É importante diferenciar os conceitos de eficácia, efetividade e eficiência. Eficácia significa que uma 

intervenção qualquer, por exemplo, o uso de um medicamento, funciona em um contexto ideal (pesquisa clínica). 
Diferentemente da artificialidade que cerca os estudos de eficácia, a efetividade indica que uma intervenção 
funciona em condições reais. Já o conceito de eficiência indica que determinado medicamento, além de efetivo, é 
economicamente vantajoso.   
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instituições nacionais e a indústria farmacêutica (BRASIL, 2008c; ESSENTIAL ACTION, 

2008).  

A percepção de questões que permeiam o câncer de mama e envolvem a Sociedade 

Civil gerou a inquietação por entender como as instituições dedicadas a essa temática atuam 

no acesso a medicamentos. A falta de estudos que abordem especificamente o assunto aqui 

proposto confere maior relevância à pesquisa.  

Esta pesquisa foi conduzida através de abordagem qualitativa baseada em entrevistas 

com atores representantes dos três grupos envolvidos – Instituições da Sociedade Civil, 

Estado e Indústria Farmacêutica. Também foi realizada observação participante em uma ISC-

CM e em eventos relacionados ao tema. A análise foi ordenada através de categorias surgidas 

da leitura repetida das entrevistas transcritas e das anotações no diário de campo. Propusemos, 

inicialmente, uma reflexão sobre a visão de cada grupo acerca do acesso a medicamentos para 

tratamento do câncer de mama, pois não seria possível falar das estratégias empreendidas 

pelas ISC-CM sem antes situar o leitor no universo estudado. Na sequência, versamos sobre o 

relacionamento das ISC-CM com os três Poderes Estatais e com a indústria farmacêutica, 

apresentando suas estratégias para acesso a medicamentos e seus parceiros nesse processo.  

A magnitude social e epidemiológica do câncer e os altos custos com seu tratamento 

farmacológico o tornam uma enfermidade cujas políticas são extremamente relevantes ao 

SUS. É evidente que há muitas lacunas deixadas pelas políticas públicas, muitas vezes 

inexistentes ou insuficientes, que fazem com que a sociedade pressione o Estado para 

conseguir seu tratamento. E é imprescindível que este cumpra seu papel em relação às reais 

necessidades de assistência à saúde. Porém, é igualmente importante verificar de que modo a 

atuação das ISC-CM pode influenciar as decisões governamentais e quem são seus parceiros; 

uma vez que há indicações de que o setor farmacêutico esteja influenciando a utilização de 

medicamentos "inovadores" no tratamento de diversas doenças. Seja através da pressão por 

sua inclusão no SUS e/ou através do incentivo à impetração de ações judiciais. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo dessa dissertação é identificar e analisar as estratégias das ISC-CM no acesso a 

medicamentos3 no SUS e os principais atores mobilizados nesse processo. Para alcançar esse 

objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (i) caracterizar as 

diversas estratégias adotadas pelas ISC-CM junto ao Estado para acesso a medicamentos; (ii) 

verificar se a via judicial é uma estratégia acionada pelas ISC-CM para acesso a 

medicamentos; e (iii) verificar a existência de relações entre as ISC-CM e a indústria 

farmacêutica e sua natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 O termo medicamento é empregado conforme sua definição legal: “produto farmacêutico, tecnicamente obtido 

ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos” (BRASIL, 1973). 
Portanto, excluem-se da discussão operações de rastreamento, diagnóstico, apoio e seguimento, bem como 
outros procedimentos terapêuticos não relacionados ao medicamento. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Câncer de mama e políticas de saúde 

 

 O câncer de mama é um grupo de doenças, com comportamento heterogêneo e, 

portanto, apresenta diferentes manifestações clínicas, morfológicas e genéticas com 

consequentes diferenças nas respostas terapêuticas às intervenções que podem ser locais 

(cirurgia e radioterapia) ou sistêmicas (quimioterapia, hormônioterapia e terapia biológica) 

(BRASIL, 2011d). 

 Os principais fatores de risco para o câncer de mama estão ligados à idade e aos 

aspectos genéticos e endócrinos, como por exemplo, a reposição hormonal. Também se 

constituem como fatores de risco a exposição a radiações ionizantes (< 40 anos de idade), 

ingestão regular de bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo (ADAMI; HUNTER; 

TRICHOPOULOS, 20084 apud BRASIL, 2011d), primeira menstruação precoce, menopausa 

tardia (após os 50 anos), primiparidade tardia, nuliparidade e história familiar (BRASIL, 

2011d). 

 “O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente 

indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem 

definidos” (INCA, 2010, p. 1). Outros sinais da doença são edema ou retração cutânea; dor, 

inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo; secreção papilar e 

linfonodos palpáveis na axila BRASIL, 2011d, p. 1). 

 Até 1980 pouco se fez em relação a sua prevenção e detecção precoce. Naquela 

década, porém, o lançamento do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), que postulava a ampliação do cuidado à mulher para além da tradicional atenção ao 

ciclo gravídico-puerperal, foi o marco histórico do controle desse tipo de câncer. Em 1990, o 

Pro-Onco, Programa de Oncologia, se tornou a Coordenação de Programas de Controle de 

Câncer, cujas linhas básicas de trabalho eram a informação e a educação sobre os cânceres 

mais incidentes, dentre os quais o câncer de mama. No final dos anos 90, com a implantação 

                                                 
4 ADAMI H.; HUNTER, D.; TRICHOPOULOS, D. (ed.) Textbook of Cancer Epidemiology. 2nd 
ed.: Oxford University Press, 2008.  
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do Programa Viva Mulher, iniciaram-se a formulação de diretrizes e a estruturação da rede 

assistencial para detecção precoce do câncer de mama. Mais de uma década depois, em 2004, 

foi publicado o consenso para controle do câncer de mama no Brasil (BRASIL, 2011f). 

 No ano seguinte, com a publicação da Política Nacional de Atenção Oncológica 

(PNAO), o controle do câncer de mama ganhou destaque como componente fundamental dos 

planos estaduais e municipais de saúde. Ainda em 2005, foi elaborado o Plano de Ação para o 

Controle dos Cânceres de Colo do Útero e de Mama 2005-2007, que propôs seis diretrizes 

estratégicas: aumento de cobertura da população-alvo, garantia da qualidade, fortalecimento 

do sistema de informação, desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social 

e desenvolvimento de pesquisas (BRASIL, 2011f).  

 A expansão das ações de rastreamento do câncer de mama objetiva o diagnóstico cada 

vez mais precoce, ampliando-se as possibilidades de intervenção conservadora e prognóstico 

favorável (BRASIL, 2011d). Nessa perspectiva a PNAO tem seu foco nas ações de promoção 

e prevenção – haja vista seu “impacto sobre os índices de incidência e prevalência de algumas 

neoplasias malignas” – e na estruturação de uma “[...] rede de serviços regionalizada e 

hierarquizada que garanta atenção integral à população e o acesso a consultas e exames para o 

diagnóstico do câncer” (BRASIL, 2005b, p. 1). 

 A portaria GM/MS nº 741, de 19 de dezembro de 2005, tem por objetivo principal 

possibilitar o cumprimento das determinações fixadas pela PNAO – formação de redes de 

atenção oncológica, que contemplem ações de promoção e prevenção, vigilância em saúde, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, em todas as unidades federadas, 

organizadas de forma articulada entre o MS e as Secretarias de Saúde dos estados e 

municípios (BRASIL, 2005c).  

 Dessa forma, sua publicação visa a (i) “implantação e instituição das Redes Estaduais 

ou Regionais de Atenção Oncológica”; (ii) conceituação das “Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON), os Centros de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e 

suas aptidões e qualidades”; (iii) atualização e adequação do sistema de credenciamento “à 

prestação dos procedimentos de alta complexidade, alta tecnologia e alto custo”; (iv) 

estabelecimento de “regulamento técnico para a implantação e credenciamento dos serviços 

de alta complexidade em oncologia”; (v) “estabelecimento de um sistema de fluxo de 

referência e contra-referência no âmbito do Sistema Único de Saúde”; e (vi) garantia de 

acesso a consultas e exames para o diagnóstico diferencial do câncer nas referidas unidades, e 
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de acesso de forma geral da população a assistência oncológica. Além de “auxiliar os gestores 

na regulação do acesso, controle e avaliação da assistência oncológica (BRASIL, 2005c, p. 1).  

Para ser classificado como UNACON, o hospital tem de possuir “condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres 

mais prevalentes no Brasil” (BRASIL, 2005c, p. 1). Além de se articular com a rede de saúde 

local e regional permitindo o oferecimento de consultas e exames de média complexidade 

para o diagnóstico diferencial do câncer.  

 O CACON é definido como hospital com características semelhantes às exigidas para 

a UNACON, mas que garantam o diagnóstico e tratamento de todos os tipos de câncer. Tendo 

também a obrigação de se articular com as redes para fornecimento de consultas e exames. 

Em um nível acima está o Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia que é 

definido como “um CACON que exerça o papel auxiliar, de caráter técnico, ao Gestor do SUS 

nas políticas de Atenção Oncológica” (BRASIL, 2005c, p. 1), possuindo as seguintes 

características: (i) seja também um hospital de ensino, com base territorial de atuação definida 

(n° de casos novos/ano); (ii) tenha estrutura de pesquisa e ensino e estrutura gerencial, capaz 

de zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das ações prestadas; (iii) subsidie as ações dos 

gestores na regulação, fiscalização, controle e avaliação, incluindo estudos de qualidade e 

estudos de custo-efetividade; e (iv) participe como pólo de desenvolvimento profissional com 

base na Política de Educação Permanente para o SUS (BRASIL, 2005c). 

Também como desdobramento da PNAO foi criado o Programa Nacional de Controle 

do Câncer de Mama (PNCC – Mama) que preconiza o rastreamento na rotina de atenção 

integral à saúde da mulher através do exame clínico das mamas e da mamografia. O 

autoexame das mamas “não é eficiente para a detecção precoce e não contribui para a redução 

da mortalidade por câncer de mama”. Por isso, o exame das mamas pela própria mulher pode 

ser incentivado como parte das ações de educação para a saúde (conhecimento do próprio 

corpo), mas não substitui o exame clínico realizado por profissional (médico ou enfermeiro) 

treinado (BRASIL, 2011d).   

A recomendação de mamografia está vinculada a faixa etária: de 50 a 69 anos deve ser 

realizada mamografia bienal associada a exame clínico anual; de 40 a 49 anos faz-se o exame 

clínico anual e a mamografia diagnóstica em caso de resultado alterado (BRASIL, 2011d). Há 

também a recomendação para o rastreamento de mulheres com risco elevado de câncer de 

mama detectado através da história familiar cuja rotina de exames deve se iniciar aos 35 anos, 

com exame clínico das mamas e mamografia anuais (BRASIL, 2004).  
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Contudo, o êxito das ações de rastreamento depende da capacidade em informar e 

mobilizar a população e a sociedade civil organizada; alcançar a meta de cobertura da 

população alvo; garantir acesso a diagnóstico e tratamento; garantir a qualidade das ações; 

monitorar e gerenciar continuamente as ações. Nesse sentido, as principais estratégias do 

Ministério da Saúde (MS) foram a implantação do SISMAMA - Sistema de Informação do 

Câncer de Mama -, em junho de 2009, o aumento da oferta de mamografias, através do 

programa “Mais Saúde 2008-2011”, e a publicação de documentos, dentre os quais os 

“Parâmetros técnicos para o rastreamento do câncer de mama” e  “Recomendações para a 

redução da mortalidade do câncer de mama no Brasil” (BRASIL, 2011f).   

O SISMAMA está implantado nas clínicas radiológicas e nos laboratórios de 

citopatologia e histopatologia que realizam exames pelo SUS e nas coordenações estaduais, 

regionais e municipais de detecção precoce do câncer. Seus dados “permitem estimar a 

cobertura da população-alvo e qualidade dos exames, a distribuição dos diagnósticos, [...] e 

outras informações relevantes ao acompanhamento e melhoria das ações de rastreamento, 

diagnóstico e tratamento” (BRASIL, 2011d).  

 A priorização do controle do câncer de mama foi reafirmada em março de 2011, com o 

lançamento do plano nacional de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer. O plano prevê investimentos técnico e financeiro para a intensificação 

das ações de controle nos estados e municípios (BRASIL, 2011d).  

 

3.2 Acesso a medicamentos  

 

Para definição do rol de medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

o poder público precisa considerar todas as necessidades de saúde da população e estabelecer 

políticas que possam ser financiadas pelo Estado, por meio da sociedade. Por isso, estabelece 

seus programas de assistência farmacêutica mediante avaliação de critérios epidemiológicos e 

de eficácia terapêutica, segurança e custo-efetividade dos produtos (VIEIRA, 2008). 

São estabelecidos critérios justificados de inclusão e exclusão – juridicamente 

formalizados através dos atos administrativos – de medicamentos nas listas que compõem os 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) (MARQUES; DALLARI, 2007), a 

RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), e programas específicos de 

assistência farmacêutica nacional (BORGES; UGÁ, 2010). À exceção dos programas 

nacionais, as listas de medicamentos padronizados, ou seja, aqueles que serão adquiridos, em 

cada localidade ou em cada unidade hospitalar são definidas com base na seleção de 
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medicamentos, visando atender as demandas de cada região (perfil epidemiológico) e o nível 

de complexidade, estratégias de cuidado e atenção implementadas em cada unidade de saúde 

(BRASIL, 2006). Seguindo essa lógica, o tratamento oncológico não é padronizado pelo 

governo federal, embora seja a União responsável pelo ressarcimento dos tratamentos através 

de APAC (Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade) (BRASIL, 2012d).   

Entretanto, a falta de PCDT estabelecidos e o surgimento, cada vez mais acelerado, de 

novos medicamentos – majoritariamente mais caros e incompatíveis com os valores de 

ressarcimento por APAC – parecem ser fonte de desordem no sistema. Algumas ações têm 

sido tomadas pelo Ministério as Saúde (MS) com intuito de melhor regulamentar o tratamento 

do câncer. Em alguns casos, já existiam diretrizes diagnóstico-terapêuticas, como por 

exemplo, as portarias MS/GM n° 1.655/2002 (Tumor de Estroma Gastrointestinal), MS/SAS 

n° 757/2005 (retificada e republicada em 15/02/2006 e alterada pela MS/SAS n° 723, de 

28/12/2007, republicada em 18/03/2008) (Radioterapia cerebral), MS/SAS n° 466/2007 

(Iodoterapia do Carcinoma Diferenciado da Tireoide), MS/SAS n° 649/2008 (Leucemia 

Mielóide Crônica em Adulto). Em 2010, o MS publicou a Portaria MS/SAS n° 420/2010 – 

que altera, recompõe e atualiza procedimentos de radioterapia e de quimioterapia na Tabela 

do SUS –, e passou a estabelecer novas diretrizes diagnósticas e terapêuticas para neoplasias 

malignas, começando com a portaria MS/SAS n° 421/2010 (Procedimentos 

Urológicos/Hormônioterapia do Adenocarcinoma de Próstata). No mesmo ano, outros PCDT 

foram à consulta pública, sendo publicados em 2012 através das portarias: MS/SAS n° 

599/2012 (Tumor Cerebral no Adulto), MS/SAS n° 600/2012 (Carcinoma de Pulmão), 

MS/SAS n° 601/2012 (Carcinoma Colorretal), MS/SAS n° 602/2012 (Carcinoma de Fígado) 

e MS/SAS n° 621/2012 (Linfoma Difuso de Grandes Células B). Também em 2012 foram 

publicados PCDT que entraram em consulta pública em 2011, a saber: MS/SAS n° 114/2012 

(Leucemia Mieloide Crônica de Criança e Adolescente com Mesilato de Imatinibe) e 

MS/SAS n° 115/2012 (Leucemia Mieloide Crônica de Criança e Adolescente com Mesilato 

de Imatinibe), MS/SAS n° 458/2012 (Câncer de Ovário). Contudo, para a maioria dos tipos de 

câncer, inclusive o câncer de mama, ainda não há PCDT nacional.  

 Outra medida do MS visando regulamentar a utilização de novos medicamentos no 

SUS foi a publicação da Lei n° 12.401 de 28 de abril de 2011 (BRASIL, 2011b). Seu decreto, 

n° 7.508/11 (BRASIL, 2011c) cria a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) – que atuou, inclusive, na construção dos PCDT publicados recentemente – e 

define regras que garantem a proteção do cidadão quanto ao uso e eficácia desses 

medicamentos. O documento limita o acesso a medicamentos registrados na Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece a publicação de protocolos para 

utilização dos medicamentos recém-incorporados ao SUS e restringe a oferta de 

medicamentos às prescrições médicas em conformidade com os PCDT. Na falta do protocolo, 

deve ser seguido o disposto no art. 19-P, ou seja, a dispensação será realizada com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelos gestores do SUS, em cada instância – federal, 

estadual e municipal – e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada, respectivamente, 

na Comissão Intergestores Tripartite, na Comissão Intergestores Bipartite e no Conselho 

Municipal de Saúde. 

A alínea Q do mesmo artigo atribui ao MS, assessorado pela CONITEC, a 

responsabilidade pela incorporação ou exclusão de medicamentos no SUS, além da 

constituição ou alteração de PCDT. Os PCDT são definidos como documentos que 

estabelecem: critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento preconizado, com os 

medicamentos, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o 

acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos. Cabendo-lhes estabelecer os 

medicamentos para as diferentes fases evolutivas da doença, bem como aqueles indicados em 

casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou efeito adverso relevante, 

provocadas pelo medicamento de primeira escolha. O decreto também determina que o 

relatório da CONITEC deva considerar, necessariamente, as evidências científicas sobre a 

eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento e a avaliação econômica 

comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas (BRASIL, 

2011c).  

Em julho de 2012, como fruto do trabalho da CONITEC, foi incorporado pelo SUS o 

medicamento de alto custo Trastuzumabe numa iniciativa do Plano Nacional de Prevenção, 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer de colo do Útero e Mama. Trata-se de um anticorpo 

monoclonal seletivo para o Fator de Crescimento Epidermal Humano 2 (HER2) indicado para 

o tratamento das pacientes que apresentam superexpressão dessa proteína. A CONITEC 

aprovou sua inclusão para tratamento de câncer de mama inicial (BRASIL, 2012g) e 

localmente avançado, mas indeferiu sua aplicabilidade no tratamento paliativo, “em virtude 

do resultado modesto, dos múltiplos esquemas terapêuticos disponíveis e do maior impacto da 

alocação de recursos na detecção precoce do câncer de mama” (BRASIL, 2012h). Segundo o 

MS, esse medicamento reduz as chances de reincidência da doença e por isso serão investidos 

R$130 milhões/ano para disponibilizá-lo à população. “A expectativa é de que o trastuzumabe 

beneficie 20% das mulheres com câncer de mama em estágio inicial e avançado”, afirma o 

ministro da saúde, Alexandre Padilha (BRASIL, 2012a). 
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No último janeiro, o MS publicou a portaria MS/SAS ° 73/13 que inclui o diagnóstico 

dos receptores HER-2 e o tratamento com trastuzumabe na Tabela do SUS (BRASIL, 2013). 

 

3.3 Instituições da Sociedade Civil (ISC) 

 

As Instituições da Sociedade Civil (ISC) surgiram no século XX, juntamente com a 

transformação do Estado, que passou a ter papel central na vida dos cidadãos (ROCHE, 2002; 

GOHN, 2003). Na segunda metade do mesmo século se transformaram em um fenômeno 

mundial. O que se deveu, em grande parte, a importância atribuída elas e aos movimentos 

sociais nos processos de construção ou reconstrução da democracia no período pós 2° Guerra 

Mundial (RAMOS, 2004).  

 Esse processo tomou força durante a ditadura, período em que o principal sentido 

atribuído ao movimento foi o de autonomia perante o Estado (GOHN, 2004). Porém, o 

retorno das instituições formais básicas da democracia não trouxe consigo a solução dos 

problemas de exclusão e desigualdade social. Ao contrário, o processo de retomada da 

democracia coincidiu com o agravamento do quadro, o que aguçou a percepção da 

necessidade de ampliar e radicalizar a própria noção de democracia, bem como de aprofundar 

o controle do Estado por parte da sociedade (DAGNINO, 2002).  Ao longo da década de 

1990, extrapola-se a demanda pelos direitos civis e políticos, para incluir tanto os direitos 

sociais básicos – moradia e alimentação – quanto os direitos sociais modernos, relativos a 

condições de trabalho, educação, saúde e etc. (GOHN, 2004). 

 Juridicamente, as ISC se dividem em associações e fundações. O Código Civil define 

associações como a "união de pessoas que se organizam para fins não econômicos" (art. 53). 

Entretanto, não há vedação legal ao desempenho de atividades econômicas, desde que sejam 

para manter ou aumentar o patrimônio da instituição e que não propiciem lucro aos 

associados. As fundações são instituições constituídas a partir de um patrimônio para atuar em 

benefício da sociedade. Logo, nas associações o núcleo é o indivíduo e nas fundações é o 

patrimônio (RAMPASO, 2010). 

A terminologia “terceiro setor” surgiu no Brasil há aproximadamente três décadas e é 

utilizada para definir um setor que se situa entre o público e o privado. O primeiro setor é o 

governo, representando o uso de bens públicos para fins públicos. O segundo setor refere-se 

ao mercado empresarial e o terceiro é formado por instituições privadas, sem fins lucrativos, 

desempenhando ações de caráter público (BRASIL, 2009h). Da mesma forma, também não 

são pessoas jurídicas outros termos usados, frequentemente, em referência as ISC, tais como: 
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ONG (Organização Não Governamental), Instituto, Entidade, OSCIP (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público), OS (Organização Social), entre outros. ONG se refere a 

um tipo peculiar de instituição que tem como objetivo lutar por causas coletivas e/ou apoiá-

las. As titulações OSCIP e OS são qualificações conferidas às instituições que preenchem 

alguns requisitos legais; de maneira semelhante também há pré-requisitos para obtenção dos 

títulos de Utilidade Pública Municipal (UPM), Estadual (UPE) e Federal (UPF) e do 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) (RAMPASO, 2010).  

 Apesar da especialização do campo, na atualidade, essas instituições têm enfrentado 

dificuldades para sua manutenção. Um estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), a Instituição Brasileira de Instituições Não-Governamentais (ABONG) e o Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), feito a partir do Cadastro Central de Empresas 

(CEMPRE), mostrou que, em 2005, existiam 338 mil Fundações Privadas e Associações Sem 

Fins Lucrativos (FASFIL) em todo o país. Houve um crescimento de 157% no período de 

1996 a 2002 e de 22,6% entre 2002 e 2005, quando foi feita a pesquisa. As instituições que se 

dedicam a ações de saúde, educação e pesquisa totalizavam 7,2% do total; e dentre as 

entidades de saúde, 49,0% se concentram no sudeste (BRASIL, 2008b). 

 A idade média das FASFIL, em 2005, era de 12,3 anos, sendo que 41,5% delas foram 

criadas nos anos 1990. A expansão dessas entidades na década de noventa deve-se ao 

fortalecimento da democracia e o aumento da participação da sociedade civil na vida 

nacional, principalmente a partir da Constituinte de 1988, como já foi discutido. No grupo de 

entidades mais antigas, criadas antes dos anos oitenta, predominam as entidades de saúde 

(36,0%). Entretanto, em relação ao total, apenas 13,1% foi criado neste período (BRASIL, 

2008b). 

As parcerias com o Estado podem representar uma forma de obtenção de recursos 

financeiros que lhes permita resistir ao tempo, mas esse relacionamento envolve muitas 

nuances. Há instituições que se consideram mais atuantes na mobilização social e temem se 

tornar um “braço do Estado”, logo se recusam a estabelecer quaisquer relações com ele 

(TEIXEIRA, 20005 apud TEIXEIRA, 2002). “Entretanto, a maioria delas estabelece esse 

vínculo, seja mais formal, com transferência de recursos, ou mais informal, de tentativa de 

controle ou acompanhamento sobre os atos dos governos” (TEIXEIRA, 2002, p. 109). 
                                                 
5  TEIXEIRA, A. C. C. Identidades em construção: as organizações não-governamentais no processo brasileiro 
de democratização. Dissertação de mestrado. Departamento de Ciências Políticas, Unicamp, 2000.  
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 De acordo com Teixeira (2002), há três formas de vínculo – que não esgotam todas as 

formas de contato – entre as instituições e o Estado: encontro prestação de serviço, encontro 

participativo e encontro pressão. No encontro prestação de serviço o Estado se posiciona 

como contratante dos serviços de uma empresa e os projetos precisam ser aprovados pelo 

“órgão financiador”. “São relações quase mercantis, nas quais são exigidas eficiência, 

otimização de recursos e alta qualificação de quem exerce o serviço, sob pena de 

cancelamento ou não renovação do projeto” (TEIXEIRA, 2002, p. 111). A necessidade de 

financiamento de projetos leva a competição entre instituições, havendo fragmentação das 

redes de que fazem parte, com consequente enfraquecimento político (TEIXEIRA, 2002).  

 O encontro participativo envolve a consolidação do projeto elaborado através da 

cooperação entre a instituição e o Estado. Elas participam efetivamente da concepção original, 

elaboração e execução dos projetos e o governo adere aos mesmos. Nesse tipo de encontro há 

vínculos formais estabelecidos e o órgão governamental assume aquele projeto como sendo 

seu. Há espaço para críticas mútuas e divisão de responsabilidades entre o órgão 

governamental e a instituição (TEIXEIRA, 2002).  

 O último dos três tipos de relacionamento, o encontro pressão, é descrito como “[...] 

uma relação menos formal que envolve, por um lado, pressão, monitoramento e crítica por 

parte das ONGs junto ao Estado, e, por outro, em alguns casos, proposição, colaboração e 

acompanhamento dos passos dos órgãos do governo” (TEIXEIRA, 2002, p. 110). Nele não há 

contrato formal, o que permite preservar a capacidade crítica da instituição e pode ser 

caracterizado por uma relação de oposição declarada ou de colaboração, “[...] com a ONG 

tentando fazer com que suas propostas e sua forma de conceber determinadas questões 

possam ser incorporadas às políticas governamentais [...]” (TEIXEIRA, 2002, p. 110).  

Se o relacionamento com o governo pode prejudicar a autonomia das instituições, 

como explicou Teixeira (2002), o mesmo pode acontecer em seu envolvimento com o setor 

empresarial, como por exemplo, a indústria farmacêutica. Apesar da importância que algumas 

instituições adquiriram no país, principalmente nas últimas décadas, e da crescente tendência 

em transferir-lhes atribuições por parte do governo, “sua posição ainda é bastante ambígua, 

ora se confundindo como extensão do Estado, ora como extensão de instituições econômicas” 

(LIMA; PINHEIRO, 2008). É preciso cuidar para que na tentativa de solucionar ou amenizar 

os problemas sociais que são graves e necessitam de respostas urgentes, não predominem as 

ISC com perfil mais corporativo e estruturado que contam com apoio de grandes grupos 

empresariais e agem segundo as regras da economia de mercado - sobre os movimentos que 
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trabalham com ênfase na capacidade da sociedade de se organizar e defender seus interesses 

(GOHN, 2004).  

 

3.3.1 Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM) e 

acesso a medicamentos 

 

As ISC-CM têm participado ativamente do processo de incorporação e utilização de 

novos medicamentos. Em novembro de 2011, o FDA (Food and Drug Administration), órgão 

americano regulatório de medicamentos, revogou a aprovação do bevacizumabe para câncer 

de mama, pois o medicamento – que está entre os mais usados no mundo com faturamento de 

R$ 12 bilhões – não se mostrou seguro e eficaz para esse fim. O FDA detectou a ocorrência 

de efeitos adversos potencialmente fatais, sem prova de que medicamento proporcione 

benefícios que justifiquem os riscos. Também não há evidências de que ele aumente a 

sobrevida ou melhore a qualidade de vida (EUA..., 2011).  

 A ANVISA que em dezembro de 2010 (BRASIL, 2010) já havia, em consonância com 

a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), recomendado a utilização do medicamento 

apenas em associação com paclitaxel para tratamento do câncer de mama, informou que 

analisaria o informe do FDA para verificar a necessidade de medida complementar. A Roche 

do Brasil, em um comunicado oficial, disse que a determinação da FDA está limitada ao 

mercado americano e não é válida para os outros 80 países em que medicamento é 

comercializado. A indústria ressaltou que os estudos atestam a segurança do medicamento, e 

ele “continua como uma alternativa válida para médicos e pacientes que lutam contra o câncer 

de mama metastático” (EUA..., 2011).  

 A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 

(Femama) (2011) publicou essas informações em seu site e reforçou a importância de 

continuar utilizando o medicamento nas pacientes em estágio avançado de metástase do 

câncer de mama.    

Em fevereiro de 2012, a Femama (2012a) divulgou em seu site uma matéria sobre três 

novos medicamentos para tratar câncer de mama – pertuzumabe, T-DM1 (trastuzumabe 

associado ao quimioterápico DM1) e o everolimo. O T-DM1 que propõe a diminuição os 

efeitos adversos da quimioterapia, inclusive a queda de cabelo, ainda não foi aprovado pela 

ANVISA e o Erverolimo, aprovado para câncer renal, ainda não tinha indicação para 

tratamento do câncer de mama em seu registro. 
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Em março de 2013, o everolimo obteve registro junto a ANVISA para tratamento do 

câncer de mama metastático. Duas semanas depois, a AMUCC (2013b) publicou matéria 

favorável ao uso do medicamento em seu site. Na mesma semana, a Femama (2013c) também 

divulgou o novo medicamento em seu site.  

O IMAMA (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul), instituição filiada e que preside 

a Femama, pediu apoio da comunidade à campanha, liderada pelo conselho técnico-científico 

da federação, em favor do trastuzumabe. O instituto recomendou a sociedade o envio do 

parecer técnico elaborado por seu conselho como contribuição às consultas públicas n° 9 e 10 

da CONITEC relativas à incorporação do medicamento (FEMAMA, 2012b). 

 Como já foi dito no tópico 3.2, o medicamento foi incorporado ao SUS, em julho de 

2012, mas não poderá ser utilizado no tratamento do câncer de mama metastático. Por esse 

motivo, a AMUCC solicitou, em agosto do mesmo ano, à Defensoria Pública da União (DPU) 

que entrasse com uma ação judicial pelo reconhecimento da equanimidade no tratamento 

contra o câncer mama, obrigando a União ao fornecimento do medicamento para todos os 

estádios da doença (AMUCC, 2013c). 

 Essa instituição também se mobilizou para que a DPU provocasse uma ação judicial 

que garantiu às pacientes do estado de Santa Catarina, portadoras do gene HER-2, o acesso ao 

trastuzumabe, ainda em 2011(AMUCC, 2013a).  

 Vale ressaltar que a Roche – fabricante dos medicamentos trastuzumabe, T-DM1, 

bevacizumabe e pertuzumabe – é patrocinadora de ambas as instituições e a Novartis, 

fabricante do everolimo, patrocina a Femama; o que sugere conflitos de interesses não 

declarados pelas instituições. 

  

3.4 Indústria farmacêutica 

 

O setor farmacêutico é um dos mais globalizados do mundo, tendo iniciado suas 

atividades nos anos 1920. Há cerca de 20 anos, esse mercado movimentava, mundialmente, 

apenas 12 bilhões de dólares. Segundo o IMS Health (2008) – líder mundial de market 

intelligence para o complexo médico-industrial –, em 2001 o valor arrecadado atingiu US$ 

393 bilhões. Desde então houve um crescimento de quase 200 % alcançando, em 2008, um 

montante de 773 bilhões de dólares em vendas. De acordo com as estimativas, essa tendência 

será mantida; em 2010 a expectativa de crescimento ficou na faixa de 4 a 6 % arrecadando 

uma quantia superior a 825 bilhões de dólares, e neste ano chegará a 975 bilhões (IMS 

HEALTH, 2010). Os crescentes gastos na aquisição dos medicamentos – cada vez mais caros 
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e sofisticados – podem justificar a dificuldade do governo em garantir à população o acesso 

aos medicamentos de que necessita.  

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE comprovou que os gastos com saúde pesam mais 

no bolso das famílias brasileiras do que no orçamento do governo. Em 2007, os brasileiros 

gastaram 45 bilhões de reais com a compra de medicamentos, dez vezes mais do que os gastos 

governamentais (BRASIL, 2009c). Contudo, não se pode assumir que os gastos dos cidadãos 

com medicamentos sejam apenas com itens essenciais. Isso porque o consumo de 

medicamentos é bastante influenciado pela propaganda e marketing feitos pelo setor 

farmacêutico, como evidenciado por muitos autores (ANGELL, 2008; ALMASI et al.; 2006; 

HERXHEIMER, 2003, SOARES, 2008). 

Entre os fatores que comprovadamente influenciam o perfil de utilização de 

medicamentos está a propaganda promovida pela farmaindústria. No Brasil, as propagandas 

de medicamentos iniciaram-se ainda na década de 80 do século XIX (JESUS, 2001 apud 

BRASIL, 2005a). Tratava-se de produtos semiartesanais preparados nas boticas da época. 

Desde então, constatou-se um crescimento contínuo no número de peças publicitárias 

inseridas em diversos meios de comunicação, que também aumentaram muito em alcance. 

Esse processo vem se fazendo mais presente, em especial nos últimos 50 anos, desde a 

eclosão e consolidação da quimiossíntese industrial, com a lógica de mercado a ela subjacente 

(BRASIL, 2005a).  

O impacto da propaganda de medicamentos e demais produtos relacionados à saúde 

tanto na prática dos profissionais do setor, como nas demandas das populações, é bem 

conhecido e vem sendo objeto de estudo, no Brasil, há pelo menos três décadas (SOARES, 

2008). Tradicionalmente, a indústria se faz presente na lembrança dos prescritores e 

dispensadores através da distribuição de amostras grátis de medicamentos, presentes e 

brindes, como canetas, jalecos, livros, entradas para eventos, jantares, custeio de congressos e 

viagens, etc., além de todo tipo de material impresso, seja “informativo” ou não (ex: blocos de 

anotações e de receituário). Em 2001, os laboratórios farmacêuticos gastaram, nos Estados 

Unidos da América (EUA), o equivalente a 11 bilhões de dólares em amostras grátis, sempre 

dos mais caros e recentes medicamentos (ANGELL, 2008). Angell (2008), assim como outros 

autores, analisa a distribuição de amostras como uma forma de modificar o perfil de utilização 

de medicamentos.  

Outras estratégias já consolidadas são a promoção de informação à classe médica com 

o patrocínio de campanhas de “educação continuada” e a inserção de anúncios de 

medicamentos e de artigos – oriundos de pesquisas também custeadas pelas indústrias e, por 
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isso, muitas vezes duvidosas – em publicações de interesse médico. É o que mostram Sillup e 

Porth (2008) em sua análise da cobertura jornalística norte-americana sobre questões éticas na 

indústria farmacêutica. Os autores apresentaram uma rica revisão bibliográfica, que traz um 

panorama das práticas do setor. Entre os pontos levantados estão o chamado processo de 

disease mongering, a "redefinição" de doenças e elaboração de novas diretrizes terapêuticas 

alterando os limites de normalidade a fim de aumentar o número de pacientes a tratar, o uso 

de Contract Research Organisation (CRO, sigla em inglês para Organizações de Pesquisa 

Contratadas) e de ghostwriters para publicação mais rápida de resultados favoráveis às 

indústrias, além do pagamento de recompensas financeiras a centros clínicos, por parte das 

indústrias farmacêuticas. 

Embora os médicos continuem sendo o alvo principal das propagandas e marketing da 

indústria farmacêutica o acesso direto aos consumidores se constitui em estratégia infalível. A 

propaganda direta ao consumidor (DTCA, sigla para Direct To Consumer Advertising) dos 

medicamentos de venda sob prescrição médica, atualmente é permitida apenas na Nova 

Zelândia e nos EUA. Coons (2003) revisou jornais norte-americanos e constatou a presença 

marcante de manchetes relativas a medicamentos, sem contar as propagandas, as chamadas 

para ensaios clínicos e até mesmo "tirinhas" de humor com temas relacionados a esses 

produtos.  

Mesmo nos países onde a DTCA não é permitida, como é o caso do Brasil, diferentes 

estratégias são utilizadas para tentar burlar a legislação. Como, por exemplo, a inserção de 

mensagens do tipo “Converse com seu médico”, ao final de comerciais onde se transmite 

sensação de felicidade e bem-estar e que pretendem, pelo menos aparentemente, “informar a 

população” sobre condições de saúde. 

Cada vez mais ficam evidentes as tentativas da indústria em expandir a aprovação da 

propaganda direta ao consumidor. Em 2007, cinco instituições internacionais – Health Action 

International (HAI), International Society of Independent Drug Bulletins, European 

Consumers’ Organization, Medicines in Europe Forum e Association Internationale de la 

Mutualité – se manifestaram contra o European Commission Pharmaceutical Forum, com o 

intuito de impedir ações que previam o afrouxamento das regras para propaganda ao público. 

Embora a legislação que liberaria a DTCA tenha sido rejeitada pelo Parlamento Europeu em 

2004, as instituições temiam uma nova tentativa por parte do European Commission 

Pharmaceutical Forum. Este órgão, fundado em 2005, tem por objetivo melhorar o acesso da 

população à informação sobre medicamentos; entretanto, é dirigido por representantes da 

indústria. As instituições reforçaram, em seu manifesto, o conflito de interesse existente no 



 

 

30 

fornecimento de informações precisas de forma imparcial pela indústria a população. 

(EUROPEAN..., 2007). 

Almasi et al. (2006) alertam que a expectativa gerada pela DTCA, além de levar à 

prescrição inadequada e excessiva, pode induzir o efeito placebo e, consequentemente, 

aumentar a eficácia do produto anunciado. Como ferramenta para essa prática evidencia-se a 

crescente utilização da internet, inclusive através dos sites de relacionamento como twitter, 

myspace e facebook. Sweet (2009) apresentou vários exemplos de estratégias de promoção 

farmacêutica pela internet para influenciar as expectativas de consumidores em relação à 

atenção em saúde e aos medicamentos; empresas farmacêuticas vêm criando e/ou utilizando 

blogs e sites para promover seus produtos, assim como para fortalecer as relações com os 

consumidores. A autora ilustra esse fato com a narrativa de uma campanha dirigida pela 

indústria através da internet, na Holanda, onde em apenas três semanas foram obtidas mais de 

80 mil assinaturas em uma petição para influenciar as decisões sobre o financiamento de 

vacinas contra o papilomavírus.  

 Certamente, além do poderoso e abrangente lobby feito pela farmaindústria junto aos 

diversos atores sociais envolvidos com a regulamentação, a prescrição, a dispensação e a 

pesquisa de medicamentos, há, ainda, formas mais "sutis" de atuação; estas trazem novos e 

grandes desafios para gestores e agências reguladoras, uma vez que o controle e a 

regulamentação da propaganda na internet é muito difícil, dadas as características desse meio 

de comunicação. Não obstante, a DTCA também pode ser feita através do acesso às ISC que 

trabalham diferentes condições patológicas.  

 Internacionalmente, cresce a discussão acerca do relacionamento estabelecido entre as 

indústrias farmacêuticas e as instituições sem fins lucrativos. Além de denunciar o poderoso 

lobby da farmaindústria nos EUA e os financiamentos de campanhas políticas, Angell (2008) 

também faz referência ao patrocínio de grupos de fachada que se passam por instituições 

autênticas, citando o Citizens for Better Medicare. Ball, Tisocki e Herxheimer (2006) também 

afirmaram que diversas instituições foram criadas com a participação do próprio setor 

farmacêutico, tais como a International Association of Patient Organizations (IAPO), a 

Global Alliance of Mental Illness Advocacy (GAMIAN) e a World Parkinson's Disease 

Association. 

Marshall e Aldhous (2006) apresentaram os resultados do maior inquérito realizado 

até aquela data, pela New Scientist, sobre as doações da farmaindústria a instituições de 

pacientes americanos. A extensão do patrocínio variou bastante, com casos de mais de 23 

milhões de dólares para a American Heart Association, que foi a maior instituição estudada, 
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embora essa quantia representasse apenas 4% do seu financiamento total. Sete grupos 

receberam 20% ou mais de seus patrocínios de empresas farmacêuticas ou de equipamentos 

médicos.  De todos os grupos identificados no inquérito, apenas dois – The National Women's 

Health Network (NWHN) e a Breast Cancer Action – se recusavam a aceitar tais doações.  

Lenzer (2003) afirmou que The National Prostate Câncer Coalition, grupo de homens 

que fazem campanha a favor do teste grátis para triagem do câncer de próstata, havia admitido 

que 95% dos seus recursos financeiros vêm de diversos laboratórios farmacêuticos. Em carta 

ao editor do British Medical Journal, Hirst (2003) analisou o relato de Lenzer, 

complementando as informações sobre diversas outras instituições financiadas pela 

farmaindústria e que não declaram conflito de interesses. Para Herxheimer (2003), entre 

outros pesquisadores, mesmo que as instituições sem fins lucrativos aceitem doações 

financeiras das companhias, essa relação deve ser transparente e não pode afetar o bem-estar 

do paciente.  

Mosconi (2003) relatou que, dentre as instituições de câncer de mama pertencentes ao 

fórum italiano do Europa Donna (European Breast Cancer Coalition), em pelo menos cem a 

transparência em relação ao patrocínio financeiro por indústrias farmacêuticas foi pouco 

discutida e poucos foram os dados disponíveis. 1/3 das 67 instituições de câncer de mama, 

que responderam a um questionário sobre financiamento, haviam recebido recursos de 

laboratórios e, entre elas, apenas 2 haviam declarado conflito de interesses. Para Mosconi, 

esses dados confirmam a preocupação de Herxheimer (2003) e Hirst (2003), em relação à 

independência das instituições de pacientes e de consumidores. 

No Brasil, esse assunto é ainda pouco discutido, mas o fato, narrado a seguir, sugere 

relacionamento entre ISC brasileiras e a indústria farmacêutica. Em maio de 2008, na 61ª 

Assembléia Mundial de Saúde foi aprovada a resolução WHA 61.21 – Estratégia Global e 

Plano de Ação no Domínio de Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual – que versa 

sobre a remoção de barreiras relativas à propriedade intelectual para o acesso a medicamentos 

e tratamento. Pouco antes dessa assembleia o Grupo de Trabalho Intergovernamental em 

Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual (IGWG) recebeu diversas contribuições 

feitas a partir de duas audiências públicas, via web. Entre as propostas encaminhadas estava 

um manifesto internacional organizado pela organização não governamental (ONG) Patients 

and Patents, denominado "Patient Declaration on Medical Innovation and Access", 

absolutamente favorável à manutenção do sistema de patentes de medicamentos na forma 

então vigente, seguindo a posição defendida pela indústria farmacêutica (BRASIL, 2008c). A 

ONG Essential Action (2008) analisou o documento e constatou que 61 das mais de 110 
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instituições signatárias contam com financiamentos oriundos de indústrias farmacêuticas. 

Destas, nove são brasileiras, e três delas afirmam dedicar-se ao controle do câncer: 

Associação Brasileira do Câncer (ABCâncer)6, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 

(ABRALE) e Femama.  

Como em outras situações conhecidas de envolvimento entre laboratórios 

farmacêuticos e pesquisadores, acadêmicos e médicos, as instituições também afirmam que 

suas atividades não são atreladas aos interesses dos laboratórios patrocinadores (BRASIL, 

2008c; ESSENTIAL ACTION, 2008). A indústria farmacêutica não admite conflito de 

interesses no fato de instituições dedicadas a condições patológicas serem financiadas por 

laboratórios e, ao mesmo tempo, apoiarem causas defendidas por eles, tais como a questão das 

patentes. E há instituições que afirmam a importância em manter relações de cooperação com 

empresas que desenvolvem novos medicamentos, de modo a fomentar a comunicação entre 

seus pacientes e as empresas cujas decisões afetam diretamente o tratamento desses últimos 

(HERXHEIMER, 2003). 

O problema é agravado pela vulnerabilidade dos pacientes, que parecem não 

reconhecer o risco dessa ligação. Hampson e colaboradores (2006) entrevistaram 253 

pacientes inscritos em pesquisas clínicas sobre câncer de cinco institutos americanos, entre 

novembro de 2004 e novembro de 2005 e constataram que 90% dos entrevistados não viram 

problema sério na ligação financeira entre pesquisadores, centros médicos e indústrias 

farmacêuticas, e a grande maioria considerou ético o pagamento feito pelos laboratórios aos 

pesquisadores que dessem consultoria ou proferissem palestras sobre os produtos em teste. 

Segundo os autores, a saúde e a obtenção do melhor cuidado eram fatores mais importantes 

para os pacientes, do que as ligações financeiras entre indústria e pesquisa. 

 

3.5 Judicialização da saúde 

 

O termo judicialização é utilizado quando questões de grande repercussão política e 

social passam a ser decididas pelo Judiciário ao invés do Executivo. Judicialização da saúde 

refere-se ao crescente fenômeno da busca, por meio da justiça, de medicamentos ou demais 

tecnologias e/ou procedimentos que os usuários não conseguem obter diretamente no SUS. 

De acordo com dados do MS, foram gastos R$ 2,4 milhões, em 2005; R$ 7,6 milhões, 

em 2006; R$ 17,3 milhões, em 2007; e R$ 52 milhões, em 2008 na compra de medicamentos 

                                                 
6
 Essa instituição encerrou suas atividades em março de 2010. 
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requeridos judicialmente (GONÇALVES, 2010). Vários estados brasileiros estão enfrentando 

a judicialização da saúde, como por exemplo, a Bahia onde o primeiro caso ocorreu em 2002 

e em 2007 registraram-se 112 ações. Observou-se que muitas demandas eram para o 

atendimento de pacientes com câncer que haviam iniciado seu tratamento em clínicas 

privadas. Só em 2008, foram gastos, naquele estado, mais de 5 milhões de reais para atender a 

esses casos (BRASIL, 2008a). No Rio Grande do Sul, um dos primeiros estados brasileiros a 

apresentar casos de judicialização, havia, em 2008, mais de 18 mil pacientes com processos 

ativos. (BRASIL, 2008a). Em Santa Catarina, foram registradas em 2002, apenas 24 ações; 

cinco anos depois esse número subiu para 2.511. Segundo Maurício Batalha, assessor jurídico 

da Secretaria Estadual de Saúde (SES-SC) daquele estado, mais de 50% dos valores 

despendidos com ações são para atendimentos a pacientes oncológicos. Os medicamentos 

importados são outra fonte importante de demandas judiciais naquele estado (BRASIL, 

2009b).  

Na mesma entrevista, o assessor falou sobre o papel do Estado e as estratégias da SES-

SC para redução das ações judiciais por medicamentos. Segundo informações dadas por ele, a 

SES-SC observou, ano a ano, o crescimento das demandas judiciais em busca de 

medicamentos não padronizados (BRASIL, 2009b). Isso remete a um possível reflexo da forte 

propaganda farmacêutica que tem seu foco principal nas “inovações”, mas esses 

medicamentos, normalmente, não são inclusos em curto prazo no SUS. Haja vista o tempo 

necessário a atualização das listas e PCDT – documentos formulados por especialistas com 

base em critérios de eficácia, segurança e efetividade. Outros medicamentos podem nunca ser 

incluídos no rol da assistência farmacêutica dos entres federados, por não apresentarem 

relação custo-efetividade favorável. 

Uma das estratégias adotadas por Santa Catarina para lidar com o grande número de 

processos foi a criação do Núcleo de Acompanhamento das Ações Judiciais (NAAJ), uma 

estrutura própria e independente de consultoria jurídica, com objetivo exclusivo de criar 

procedimentos para controle de entrada e cumprimento das ações, evitando multas e crime de 

desobediência pelo não cumprimento da decisão judicial. Através de medidas administrativas, 

o NAAJ conseguiu integrar a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF) e a Procuradoria 

Geral do Estado (PGE), além de aproximá-los, também, dos demais segmentos envolvidos: o 

Poder Judiciário, o Ministério Público, a Instituição Catarinense de Medicina, o Conselho 

Regional de Medicina/SC e a Ordem dos Advogados/SC. Para Batalha:  
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O papel do gestor público é buscar o maior atendimento à população na 
medida do possível (princípio da reserva do possível), um atendimento 
equânime e universal, portanto, um atendimento a todos de forma igualitária, 
não privilegiando algumas situações em detrimento de todo um sistema. Isso 
tem de ser entendido pelo Judiciário. Existe uma análise criteriosa para a 
inclusão de medicamentos nas listagens, que, muitas vezes, deixam de ser 
incluídos não por inércia do Estado, mas sim pela falta de comprovação da 
eficácia do tratamento, ou mesmo, pela existência de medicamento já 
padronizado para aquela situação clínica (BRASIL, 2009b, p. 1). 

 

Chieffi e Barata (2009) avaliaram os processos judiciais referentes a medicamentos, 

movidos por moradores da cidade de São Paulo contra a Secretaria Estadual de Saúde do 

estado de São Paulo (SES-SP) no ano de 2006. Foram solicitados 954 diferentes 

medicamentos, dos quais 3% não estavam disponíveis para venda no mercado nacional e 77% 

não pertenciam aos programas de assistência farmacêutica do SUS. Dos itens fornecidos pelo 

SUS (23% do total de itens), 13% pertenciam ao Componente de Especializado de Assistência 

Farmacêutica, que tem regras específicas para fornecimento. 

Borges e Ugá (2010) avaliaram os processos movidos contra o Estado do Rio de 

Janeiro, em 2005, e constataram que em 89% dos casos (de um total de 2.062 ações) os 

pedidos foram julgados totalmente procedentes, com sentenças favoráveis aos autores, e os 

medicamentos foram concedidos nos exatos termos do requerido pelo usuário. Em 1%, do 

total de casos o estado e/ou município réu da ação reconheceram que os medicamentos 

solicitados eram devidos aos autores das ações. Observaram ainda que todas as decisões 

foram fundamentadas no artigo 196 da Constituição Federal e na Lei nº. 8.080/90. 

Se por um lado, os pacientes impetram ações judiciais, na medida em que aumenta a 

consciência de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, por outro, deve-se 

atentar para que não ocorra abuso em termos dos medicamentos solicitados. Essa questão tem 

feito com que autoridades e gestores da área de Saúde, assim como pesquisadores deste 

campo e do Direito se debrucem cada vez mais sobre o tema. É uma situação bastante 

polêmica porque envolve inúmeros aspectos, tais como o debate sobre direitos individuais x 

coletivos, problemas referentes ao acesso a medicamentos e ao impacto do custo das ações 

judiciais sobre o SUS, e os limites da intervenção do Direito na Saúde, entre tantos outros 

(BRASIL, 2009a). Para solucionar ou, pelo menos, minimizar as questões envolvidas, é 

necessário que os Poderes Legislativo e Judiciário desenvolvam juntos mecanismos para frear 

esse processo que pode ser muito prejudicial aos pacientes sem, contudo, deixar de atender às 

reais necessidades e direitos dos cidadãos.  
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Na primeira audiência pública sobre o tema, realizada no Supremo Tribunal Federal 

(STF), em 2009, foi discutida a pressão das indústrias e laboratórios para incorporação de 

novos medicamentos, procedimentos e tecnologias ao SUS (BRASIL, 2009e). Conforme o 

levantamento do MS, em 60% dos processos judiciais, a demanda é por medicamentos não 

disponíveis pelo SUS, mesmo quando o tratamento poderia ser feito com medicamentos 

oferecidos pelo Sistema. O restante das ações se refere a medicamentos de última geração – 

muitos ainda sem registro na ANVISA – ou seja, que não tiveram sua segurança e eficácia 

comprovadas (BRASIL, 2009e). Esse cenário vai de encontro à garantia da qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos, circulantes em território nacional preconizada pela 

Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 1998). 

Em consonância com o pronunciamento do então Ministro da Saúde, José Gomes 

Temporão (2009), ressaltou o Secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame: 

 

Muitas vezes, manipulam a esperança dos que sofrem e, valendo-se da boa 
fé de doentes e juízes, se provocam equívocos que prejudicam pessoas, 
desperdiçam recursos públicos e expõem o país. É preciso evitar que um 
objeto de pesquisa ou uma hipótese sejam antecipados como conhecimento 
científico e tornem-se condutas utilizadas antes das verificações necessárias, 
e que a saúde seja percebida como um produto de consumo e não como um 
bem público (BRASIL, 2009e, p. 1).  
 

A escolha por medicamentos fora dos protocolos do SUS leva a um grande 

desperdício de recursos públicos, já que, normalmente, são produtos mais caros que os 

disponíveis, e para os quais não existe avaliação de custo/efetividade e custo/benefício 

(BRASIL, 2009e). Recai sobre os pacientes o “preço” pago pelo desenvolvimento de novos 

fármacos, já que são levados a consumir medicamentos cujos anúncios trazem mais benefícios 

do que realmente há e para os quais, na maioria das vezes, há substitutos já consolidados no 

mercado. Esses, consequentemente, são mais baratos e menos propensos ao surgimento de 

efeitos adversos desconhecidos (PRESCRIPTION..., 2005).  

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

No campo da Saúde Coletiva uma das perspectivas possíveis dos métodos utilizados 

para estudos das populações humanas é a qualitativa. Principalmente, porque ela permite 

compreender os significados atribuídos pelas pessoas às suas experiências do mundo social, 

através da interpretação dos fenômenos sociais (interações, comportamentos, etc.) (POPE; 

MAYS, 2009). Numa pesquisa cuja proposta gira em torno da compreensão de um processo 

social a escolha desse caminho se faz condição quase que essencial. Utilizando esse método 

foi desenvolvida esta pesquisa qualitativa com objetivo de compreender as ações das 

Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM) no acesso a 

medicamentos. 

 A entrada em campo não foi fácil, já que o assunto é bastante polêmico e complexo, 

dividindo opiniões e impedindo consenso. Por esse motivo, utilizamos o método de análise de 

redes sociais associado ao método bola de neve. “Uma rede social consiste de elementos ou 

atores – que podem ser pessoas, comunidades, grupos, instituições, etc. – e laços, que 

estabelecem uma relação qualquer entre dois atores” (WASSERMAN; FAUST, 1994 apud 

RODRIGUES; MUSTARO, 2006). Assim, a análise de redes sociais permite a descrição de 

formas de relacionamento estabelecidas numa comunidade e definição de padrões 

(RODRIGUES; MUSTARO, 2006). O método bola de neve possibilita a definição de uma 

amostra através de referências feitas por sujeitos de pesquisa que compartilham ou conhecem 

outros que possuem informações interessantes ao estudo (BIERNACKI & WALFORD, 

1981).  

Os instrumentos qualitativos privilegiados para a coleta de dados foram a entrevista 

semiestruturada e a observação participante. Na pesquisa qualitativa, a entrevista tem o 

objetivo de descobrir a estrutura de sentidos própria do entrevistado, e não pode permitir que 

as suposições do pesquisador contaminem o relato. Por isso, o entrevistador precisa ter 

consciência de que existe a possibilidade de os conceitos emergentes serem muito diferentes 

dos que previu inicialmente (POPE; MAYS, 2009).  

Embora a entrevista seja um instrumento muito rico para a coleta de dados, o campo 

pode ser mais produtivo quando se coordenam outros instrumentos. Numa sociedade ou grupo 

marcado por conflitos – como no caso das Instituições da Sociedade Civil (ISC) – cada 

entrevista expressa de forma diferenciada as nuances da realidade. Por isso, ao analisar o 

registro formal da fala do entrevistado é importante incorporar o contexto de sua produção e 

outras informações capturadas através da observação participante. Esse instrumento permite 
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ao observador construir uma relação direta com seus interlocutores no espaço social da 

pesquisa, e participar de seu cenário cultural, com o objetivo de coletar dados e compreender 

o contexto da pesquisa (MINAYO, 2009).  

Para registro dessas informações foi utilizado um diário de campo, técnica 

antropológica, que permite congregar informações para a realização das entrevistas, registrar 

as observações feitas em campo e as reflexões sobre o cotidiano da pesquisa. As informações 

colhidas no diário de campo e eventuais informações disponíveis nos sites das instituições 

foram tomadas como material complementar para análise. Pope e Mays (2009, cap. 1, p. 14) 

descrevem que “observar as pessoas em seu próprio território implica, assim, o encadeamento 

entre observar, juntar-se a elas (observação participante), conversar com as pessoas 

(entrevistas, grupos focais e conversas informais) e ler o que elas escreveram”. 

Minayo (2008) destaca a importância do diário de campo para anotação informações 

que vão além das entrevistas formais, como por exemplo, conversas informais, 

comportamentos, gestos, expressões, enfim tudo que se refira ao tema da pesquisa. Para ela 

observar a forma como os processos investigados se organizam na prática permite perceber 

incongruências entre o que é dito nas entrevistas e o que é feito no cotidiano. Não obstante, o 

que é dito ao pesquisador deve ser cuidadosamente avaliado, pois como afirma Becker (1997), 

o observador pode utilizar a declaração como evidência sobre o acontecimento desde que 

tenha o cuidado de avaliá-la criteriosamente. É preciso checar se o informante teria razões 

para mentir ou esconder parte do que considera ser verdade; se ele poderia ser levado, talvez 

por vaidade ou conveniência, a distorcer as informações sobre o acontecimento (BECKER, 

1997). 

O campo se iniciou com entrevistas (Apêndice A) de atores sociais eleitos como 

informantes-chave por sua expertise em algum dos eixos do estudo: políticas de câncer, ISC, 

judicialização da saúde e indústria farmacêutica. O informante-chave, na literatura 

antropológica e sociológica, é uma pessoa que conhece bem o assunto pesquisado, 

representando assim uma valiosa fonte de informações (WHO, 1994). Importa ressaltar que o 

estudo não tem por objetivo analisar as instituições a que pertencem os entrevistados. 

Entretanto, para melhor compreensão dos resultados serão fornecidas, na descrição do campo, 

informações sobre as ISC, ISC-CM e sobre a indústria farmacêutica envolvidas na pesquisa. 

A aplicação do método bola de neve permitiu que cada entrevistado indicasse outros, 

naturalmente. Assim, foram entrevistados outros informantes-chave, gestores (Apêndice B), e 

usuárias (Apêndice C) de ISC-CM. Uma gestora de ISC-CM foi identificada pela 

pesquisadora, durante uma visita de campo, e convidada a participar do estudo. As entrevistas 
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foram registradas por meio de anotações manuais e gravação, o que garantiu informações 

fidedignas, posteriormente. Diante da necessidade de terminar o campo em tempo hábil para 

finalizar a dissertação e do volume e qualidade das informações obtidas, a coleta de dados foi 

interrompida. No entanto, não se pode afirmar que houve saturação dos dados7, o que seria 

extremamente difícil obter, por se tratar de sujeitos com diferentes pertencimentos no campo 

que trazem consigo vivências bastante diversificadas.   

 A análise dos dados foi conduzida concomitantemente ao processo de coleta, o que 

possibilitou um processo fluido e não linear, em que a pesquisadora pôde desenvolver sua 

análise, movendo-se entre os dados originais e as interpretações emergentes (POPE; MAYS, 

2009). Nessa etapa nos baseamos na proposta de análise de conteúdo de Bardin que a definiu 

como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN, 1979, p.42). 
 

Essa técnica permite ao pesquisador “[...] caminhar na descoberta do que está por trás 

dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo comunicado” 

(GOMES, 2009). Para Bardin (1979), a análise de conteúdo como conjunto de técnicas 

propõe várias maneiras de se proceder à análise do material. Escolhemos a análise temática 

que “consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja 

presença, ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido” (BARDIN, 1979, p. 105).  

As categorias de análise foram construídas com base nos objetivos da pesquisa e na 

leitura, por inúmeras vezes, do diário de campo e do material resultante das transcrições das 

entrevistas. As categorias construídas foram: (i) acesso a medicamentos para tratamento de 

câncer de mama; (ii) relacionamento das ISC-CM com o Estado; (iii) relacionamento das ISC-

CM com a indústria farmacêutica; e (iv) outras estratégias utilizadas pelas ISC-CM. 

 Este estudo foi conduzido dentro dos critérios estabelecidos pela Resolução nº 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde, submetido ao Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense e aprovado em outubro de 2012 através do 

parecer n° 118.457.   

                                                 
7
 A saturação dos dados ocorre quando as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos de 

pesquisa se apresentaram com regularidade, como descreve Deslandes (2009). 
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O estudo não apresentou riscos diretos aos entrevistados, mas consideramos que a 

atribuição de autoria de informações comprometedoras acerca de indústrias farmacêuticas e 

de ISC poderia lhes trazer inconvenientes no futuro, por isso, as entrevistas foram codificadas 

para garantia do anonimato. Somente a pesquisadora e seus orientadores tiveram acesso aos 

códigos das entrevistas. Ainda com o intuito de preservar a identidade dos entrevistados, não 

foram citados os nomes de indústrias farmacêuticas, medicamentos, exames laboratoriais e 

ISC revelados durante as entrevistas e visitas de campo ou algumas informações que 

permitissem identificar os entrevistados. Foram prestados os esclarecimentos devido aos 

participantes, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 O campo e o perfil dos participantes 

 

5.1.1 O campo da pesquisa 

 

Nesta pesquisa serão utilizados os termos Instituições da Sociedade Civil (ISC), 

Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM) e Instituição da 

Sociedade Civil Internacional (ISC-I) em referência, respectivamente, a todas as instituições, 

àquelas que se dedicam prioritária ou exclusivamente à causa do câncer de mama e às 

instituições internacionais. Também empregaremos o termo Movimento de Câncer em 

referência a ISC-CM. 

Para alcançar os objetivos do trabalho não seria possível restringir o campo da 

pesquisa a um local físico, fazendo, por exemplo, o estudo de caso de uma única instituição, 

já que nossa intenção era dar uma visão geral sobre o tema que é ainda pouco explorado no 

Brasil. Partindo desse pressuposto, o campo abrangeu participação em eventos relacionados 

ao tema, visita a uma ISC-CM (n° 3), entrevistas com gestores e duas usuárias de ISC-CM – 

uma delas também gestora – e com informantes-chave vinculados a uma ISC (n° 1), a uma 

ISC-I (n° 1), ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, à universidade e à indústria 

farmacêutica.  

Não nos propusemos à diferenciação das instituições, por dois motivos principais. Em 

primeiro lugar, porque a proposta de trabalho se refere às ISC-CM de maneira geral sem 

preocupação com suas características legais e constitutivas; em segundo, porque o campo é 

realmente complexo e não há um consenso mesmo entre as instituições. 

Uma breve observação dos sites das ISC-CM permite concluir que a maioria é OSCIP 

o que pode se constituir num problema, porque o termo remete à prestação de serviço, sendo 

um obstáculo à representatividade dos interesses dos usuários nos conselhos de saúde. A 

maior parte das ISC-CM trabalha diretamente com as pacientes, mas nem todas, o que 

também restringe a utilização dos termos instituição/grupo/organização de pacientes. O termo 

organização pode ser usado, no sentido de associação ou instituição, mas não em referência a 

organização não governamental que remete ao ativismo; o que não é uma característica da 

maioria das ISC-CM.  

Outra questão que permeia o campo é o histórico em filantropia decorrente das ações 

desenvolvidas pelas ligas de combate ao câncer – instituições de pacientes que surgiram nos 
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hospitais com intuito de arrecadação de recursos para melhoria do tratamento de câncer e 

construção dos hospitais filantrópicos. Talvez por isso, algumas ISC-CM se autodefinam 

como terceiro setor, utilizando a linguagem econômica que as aproxima das empresas porque 

dialoga com o termo filantropia empresarial8. 

 

5.1.2 Sobre as entrevistas 

 

Com o objetivo de facilitar a análise e a visualização dos resultados, os entrevistados 

foram divididos em três grupos – ISC, Estado e indústria farmacêutica – de acordo com seu 

pertencimento no campo, mas eles não compõem, entre si, um grupo real. Importa ressaltar, 

ainda, que: (i) as ISC envolvidas têm perfil bastante diferenciado, (ii) as ISC-CM não 

correspondem à totalidade do movimento de câncer e (iii) apenas uma indústria farmacêutica 

participou do estudo. O quadro 1, apresentado na sequência, traz a divisão e caracterização 

dos grupos, com informações sobre a atuação dos entrevistados nos mesmos e discriminação 

dos sujeitos que participaram do estudo a convite da pesquisadora daqueles que foram 

indicados por outros sujeitos. Optou-se por omitir as informações sobre profissão, 

escolaridade e idade dos sujeitos para preservar sua identidade. Entretanto, importa ressaltar 

que a maioria dos sujeitos têm nível superior – três graduados, três pós-graduados, um mestre, 

seis doutores – e mais de 45 anos de idade. Os grupos contavam com profissionais de diversas 

áreas, tais como: Direito, Docência no ensino superior, Medicina, Saúde Pública, Sociologia, 

entre outras.   

As entrevistas começaram a ser feitas em outubro de 2012, logo após a aprovação do 

projeto pelo comitê de ética em pesquisa, e foram concluídas dois meses depois. É importante 

destacar que a pesquisadora nunca havia tido qualquer contato com os entrevistados antes do 

dia da entrevista. A maioria das entrevistas foi realizada no ambiente de trabalho dos 

entrevistados, com exceção de cinco delas que aconteceram nos seguintes locais: residências 

dos entrevistados (duas), ISC-CM n° 3 (duas) e no local onde ocorreu o encontro das 

instituições (uma). Com cada entrevistado foi utilizado o roteiro específico, já descrito no 

capítulo 4, com exceção da entrevistada n° 5 que tem duplo pertencimento no campo, é 

diretora administrativa e paciente da ISC-CM n° 2, em cuja entrevista se utilizou os 

Apêndices B e C, com pequenas alterações que se fizeram necessárias.  

                                                 
8 Considerações da entrevistada n°1 foram imprescindíveis para a reflexão sobre diversidade do campo. 
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Alguns sujeitos foram convidados a participar da pesquisa, mas não aceitaram; dentre 

os quais estavam um pesquisador, a presidente da ISC-CM n° 4, representantes do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) da SES-RJ, uma procuradora do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro e um médico oncologista. Nenhum deles se opôs à concessão de entrevista, 

inicialmente. Nos três primeiros casos houve resposta ao contato inicial, por email, mas não 

houve continuidade à conversa, impossibilitando o agendamento das entrevistas. Os outros 

dois sujeitos não responderam a nenhum dos emails enviados, o que não nos permite garantir 

que tomaram conhecimento da pesquisa se considerarmos que os contatos fornecidos pelos 

sujeitos que os indicaram podem estar incorretos. Outros sujeitos indicados para pesquisa não 

foram inclusos devido ao volume e qualidade dos dados que já haviam sido coletados e a 

necessidade de terminar a pesquisa em tempo hábil para finalizar a dissertação. 
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Quadro 1 – caracterização dos grupos de entrevistados 

 
* Instituição da Sociedade Civil Internacional 
 
** Instituição da Sociedade Civil 
 
*** Instituição da Sociedade Civil dedicada ao Câncer de Mama 
 

 

 

 

 

 

Grupo Entrevistado Forma de 
inclusão 

Tipo Sexo 

Instituições 
da Sociedade 
Civil 

1 Convite Profissional liberal da ISC-I* n° 1 (serviço 
remunerado) 

F 

 2 Convite Profissional liberal da ISC**  n° 1 (serviço 
remunerado) 

F 

 3 Convite Diretora médica da ISC-CM***  n° 3 (serviço 
voluntário) 

F 

 4 Indicação Presidente da ISC-CM n° 1 (serviço 
voluntário) 

F 

 5 Indicação Usuária e diretora administrativa da ISC-CM 
n° 2 (serviço voluntário) 

F 

 6 Indicação Presidente da ISC-CM n° 3 (serviço 
voluntário) 

F 

 7 Indicação Usuária da ISC-CM n° 3 F 
Estado 8 Indicação Analista de políticas públicas em oncologia – 

INCA 
M 

 9 Indicação Membro do Conselho Nacional de Saúde F 
 10 Convite Analista de políticas públicas em oncologia – 

INCA 
F 

 11 Indicação Procurador estadual M 
 12 Convite Pesquisadora  F 
 13 Convite Juíza de direito estadual F 
 14 Indicação Defensora pública federal F 
Indústria 
Farmacêutica 

15 Indicação Gerente de relacionamento com ISC da 
indústria A 

F 
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5.1.2.1 Sobre as Instituições da Sociedade Civil (ISC) e a indústria farmacêutica9 

 

Como já foi dito, o estudo não visa analisar as instituições a que pertencem os 

entrevistados, entretanto, são fornecidas algumas informações sobre as instituições da 

sociedade civil e sobre a indústria farmacêutica a que pertenciam os entrevistados para melhor 

compreensão dos resultados. 

A ISC-I n° 1 é uma instituição que desenvolve ações em todos os tipos de câncer em 

diversas partes do mundo, incluindo financiamento de pesquisas desenvolvidas por 

profissionais de saúde. Seu site traz muita informação sobre prevenção, estadiamento da 

doença, tratamento, participação em ensaios clínicos, voluntariado, doações de pessoa física e 

jurídica, entre outras; mas não há divulgação das empresas parceiras. Embora não divulgue 

seus patrocinadores, sua representante deixou claro na entrevista que a instituição recebe 

patrocínio e desenvolve projetos com o apoio de diferentes indústrias farmacêuticas, dentre as 

quais estão as indústrias A e B. 

A ISC n° 1 não se dedica ao câncer, apesar disso se apresentou como uma importante 

fonte de informação uma vez que desenvolve ações para promoção dos direitos dos pacientes 

aos tratamentos e em prol da minimização do impacto das patentes farmacêuticas no acesso 

aos medicamentos essenciais. E não tem qualquer relacionamento com indústrias 

farmacêuticas, o que é percebido através de suas ações e foi confirmado através da entrevista. 

A ISC-CM n° 1 é uma das maiores instituições de câncer de mama do país e interage 

com diversas outras ISC-CM. Não tem caráter assistencialista e seu foco está nas ações de 

empoderamento de outras instituições, conscientização da população sobre a necessidade de 

diagnóstico precoce do câncer de mama e advocacy junto aos três Poderes Estatais. Tem 

como parceiros declarados no site a ISC-I n° 1, a ISC-I n° 2 – que se dedica a todos os tipos 

de câncer e também é patrocinada por laboratórios farmacêuticos –, e três indústrias 

farmacêuticas multinacionais, dentre as quais as indústrias A e B. A instituição também 

divulga no site muitas informações sobre tratamento, inclusive sobre os medicamentos A e C. 

ISC-CM n° 2 é uma instituição menor, de cunho assistencialista, cujas principais ações 

se realizam no âmbito de sua cidade. Atende pacientes de todos os tipos de câncer, mas tem se 

especializado em ações sobre o câncer de mama, por isso foi classificada como uma ISC-CM. 

Proporciona às pacientes o convívio com outras mulheres, o acesso a tratamento psicológico e 

às próteses mamárias e perucas. Participa do Conselho Distrital de Saúde de sua cidade como 

                                                 
9
 A localização geográfica das instituições e da empresa não será divulgada para preservar sua identidade e dos 

entrevistados.  



 

 

45 

representante dos usuários do SUS e oferece apoio jurídico às pacientes. Seus parceiros 

declarados são empresas locais, mas em entrevista sua representante nos revelou que tem 

desenvolvido projetos com a indústria A. No site há divulgação de projetos realizados com 

apoio da ISC-CM n° 1, da ISC n° 1 e da ISC-I n° 3, que se dedica exclusivamente ao câncer 

de mama em diversos países, incluindo o Brasil. 

A ISC-CM n° 3 se dedica exclusivamente ao câncer de mama e desenvolve 

principalmente ações assistenciais como: atendimento individual e em grupo por psicólogos e 

fisioterapeutas, palestras educativas sobre saúde, arte terapia, comemoração das datas festivas 

e dos aniversários das pacientes, passeios em grupo, além do fornecimento de próteses 

mamárias e de suporte jurídico. Externamente, desenvolve algumas ações de divulgação sobre 

diagnóstico precoce, em nível local. Essa instituição ocupa assento no Conselho Municipal de 

Saúde e se relaciona com a ISC-CM n° 1. Entre seus parceiros declarados no site estão apenas 

empresas locais, nenhuma relacionada a medicamentos. Apenas a ISC n° 1 divulga, em seu 

site, o balanço financeiro anual. Nos demais sites não foram encontradas informações dessa 

natureza. 

Uma representante do grupo ISC indicou como informante-chave a gerente de 

relacionamento com ISC da indústria farmacêutica A, que é uma multinacional com vendas 

em mais de 150 países e uma das mais importantes indústrias de medicamentos oncológicos. 

Em seu site é disponibilizado um relatório com informações sobre todas as áreas da empresa, 

inclusive sobre relacionamento com a sociedade civil. Para a empresa, as instituições são 

importantes parceiros, pois compartilham do interesse de ajudar os pacientes a compreender 

suas doenças e terem acesso oportuno e equitativo ao tratamento necessário. Seu objetivo é 

desenvolver as ISC, promovendo seu empoderamento, de maneira ética e transparente. Além 

disso, o relacionamento com grupos de pacientes proporciona a empresa conhecimentos sobre 

as doenças e impacto da terapia em suas vidas. E para as instituições é uma oportunidade de 

informações sobre a doença, apoio na formação de redes de contato com interesse comum e 

participação em projetos que possam fortalecer os grupos. Atualmente, há 202 instituições, de 

diversas condições patológicas, cadastradas para patrocínio de projetos e capacitações em 

gestão.  

Na entrevista sua representante falou que a sustentabilidade da empresa também 

depende de como ela se relaciona com o sistema em que está inserida. E que pela lógica de 

mercado, se uma empresa quer vender mais tem que criar um mercado onde o acesso ao seu 

produto seja facilitado. Por isso a indústria trabalha o acesso à saúde através do 

empoderamento das instituições e dos pacientes para que eles briguem pelo acesso a um 
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determinado medicamento e que estejam capacitados a empreender mudanças nas políticas 

públicas. Informações mais detalhadas sobre o processo de trabalho dessa indústria com as 

ISC que patrocina serão discutidas no tópico 6.3.  

 

5.1.3 Observação participante 

 

5.1.3.1 INCA no Outubro Rosa 

 

Há alguns anos, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) – com o objetivo de participar 

do movimento mundial pelo câncer de mama, denominado Outubro Rosa – organiza o evento 

“INCA no outubro rosa: fortalecendo laços para o controle do câncer de mama: avanços e 

desafios”. Essa é uma iniciativa do INCA para intercâmbio e debate com segmentos da 

sociedade envolvidos com esse tema e com essa finalidade são convidados ISC, profissionais 

de saúde e de comunicação, parlamentares e pesquisadores.  

Predominaram discussões sobre informação das mulheres, detecção precoce, tempo 

para início do tratamento, pesquisa clínica e novas tecnologias para tratamento. A utilização 

do medicamento A foi muito discutida, e embora tenha sido aprovado pelo MS ainda há 

controvérsias entre os profissionais acerca do estadiamento do tumor e do período em que 

deve ser empregado. 

Apesar de o evento ter o intuito de aproximação com a sociedade civil, ficou nítido o 

distanciamento, por parte dos organizadores, com as ISC-CM. Algumas ISC-CM, entre elas a 

ISC-CM n° 1 e n° 3, participaram do evento como espectadoras com pequenas falas nos 

momentos abertos a participação do público. Não houve participação expressiva das ISC-CM, 

não foi possível, ao contrário do que se espera, perceber seu posicionamento sobre tema da 

pesquisa. 

A aproximação com as representantes das ISC-CM aconteceu durante o intervalo das 

palestras e, a princípio, elas se mostraram muito receptivas ao estudo. Esse passo foi crucial 

para entrada em seu universo. Posteriormente, contatei a representante da ISC-CM n° 3, 

entrevistada n° 3, que aceitou conceder entrevista e nos convidou a visitar sua instituição.  

De modo contrário, todas as tentativas de comunicação com a representante da ISC-

CM n° 1 foram frustradas, através dos contatos disponibilizados e de outros disponíveis no 

site da instituição. Apenas quando a representante da ISC n° 1 a indicou e fez o primeiro 

contato é que conseguimos resposta e foi possível entrevistar sua presidente.  
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5.1.3.2 Visita à Instituição da Sociedade Civil dedicada ao Câncer de mama (ISC-
CM n° 3) 

 

 A entrevistada n° 3, em nosso primeiro contato por email, me convidou para uma 

visita a sua instituição na semana seguinte. Cheguei à instituição no dia marcado às 

08h00min, horário em que começam as atividades, e já havia muitas mulheres nas salas e nos 

corredores. Todas conversavam e riam muito, e percebi que o encontro com outras mulheres 

que compartilham seu sofrimento as faz sentir-se bem.  

Observei o ambiente durante algum tempo e não encontrei nada que pudesse remeter 

ao patrocínio pela indústria farmacêutica. Então, procurei minha anfitriã e fui informada de 

que não iria à instituição naquela manhã, pois estava ministrando uma palestra em outro local; 

mas havia informado sobre a minha visita à presidente da instituição. Assim, procedi à 

entrevista com a presidente que me indicou duas pacientes que tiveram de recorrer à via 

judicial devido à dificuldade no acesso ao tratamento prescrito. Em seguida, entrevistei uma 

das pacientes, a outra não estava presente naquele dia.  

 Participei também de uma palestra sobre “Linfedema: cuidados com o braço operado” 
10, onde ouvi testemunhos emocionantes e pude entender melhor o papel da instituição na vida 

daquelas mulheres.  

Liguei para a entrevistada n° 3, no dia seguinte, e ela se prontificou a me receber em 

seu consultório para a entrevista. No início da entrevista ela parecia bastante apreensiva, mas 

foi se tranquilizando e por fim me convidou a participar do encontro nacional das instituições, 

no mês seguinte. Esse encontro era restrito a membros de instituições, mas ela se prontificou a 

fazer minha inscrição como voluntária de sua instituição. Inicialmente, não aceitei, pois não 

poderia assumir o compromisso do voluntariado naquele momento, ao que ela me 

tranquilizou e disse que seria só para cumprir as formalidades da inscrição.  

 

5.1.3.3 Encontro Nacional das Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer 

de Mama 

 

Em novembro, aconteceu no Rio de Janeiro, o encontro das ISC-CM organizado pela 

ISC-CM n° 1, com participação de instituições de toda país. Foram discutidos, 

                                                 
10 O linfedema se caracteriza pelo aparecimento de edema, decorrente de inadequada drenagem linfática, com 
inflamação crônica e fibrose. Os principais fatores de risco são a radioterapia e esvaziamento axilar, ou seja, 
retira dos linfonodos da axila homolateral a mama operada.   
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principalmente, temas ligados à capacitação e fortalecimento das instituições para intervenção 

nas políticas públicas de saúde. Também foi discutido o plano de trabalho para 2013 e 

principais conquistas em 2012. 

Além das pacientes e dos profissionais voluntários das instituições participaram como 

palestrantes e componentes da mesa representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) /MS, da Agência Nacional de Saúde (ANS), da Defensoria Pública Federal e médicos.  

O representante da SVS/MS apresentou um panorama global acerca das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), enfatizando os dados sobre câncer de mama. Os 

principais assuntos abordados na sequencia foram: inclusão de novas terapias no tratamento 

do câncer de mama, criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) e importância de pressionar o governo; importância da participação das pacientes 

em estudos clínicos de novos fármacos e nos comitês de ética em pesquisa; e acesso ao 

tratamento, com ênfase no medicamento, por via judicial.  

Com exceção do representante da SVS/MS e da ANS, todos os palestrantes 

defenderam fielmente a utilização de medicamentos novos no SUS.  

 

5.2 Acesso a medicamentos para tratamento de câncer de mama: diferentes cores e 

discursos 

 

5.2.1 Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama: o discurso rosa 

 

Dentre as representantes das Instituições da Sociedade Civil (ISC), duas identificaram 

o acesso aos centros de tratamento em oncologia como a primeira dificuldade no acesso a 

medicamentos. Passando a fase do acolhimento hospitalar, todas, com exceção da entrevistada 

n° 5, concordaram que as pacientes têm acesso aos medicamentos cobertos pela tabela do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A entrevistada n° 6, apesar de considerar que o acesso a 

medicamentos é bom, contou que já houve falta de quimioterápicos orais, mas que são 

baratos, por isso a instituição ajuda as pacientes que não podem comprar.  

A grande polêmica gira em torno, não da falta de acesso, mas do que se tem acesso. 

Na oncologia não há uma lista única de medicamentos selecionados e inexistem PCDT 

publicados pelo Ministério da Saúde (MS) para todos os tipos de neoplasias malignas 

(BRASIL, 2012d). Não existe regra que estabeleça qual medicamento ou esquema terapêutico 

corresponde a um procedimento de 1ª, 2ª ou 3ª linha de tratamento, na tabela do SUS.  A 

maioria dos procedimentos da tabela não faz referência a medicamentos, mas aos tipos e 
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estadiamentos tumorais. Logo, a prescrição é de responsabilidade do médico assistente, e os 

medicamentos padronizados são de responsabilidade da unidade de saúde, cabendo-lhes pedir 

o ressarcimento ao SUS de acordo com valores pré-fixados para cada Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) (BRASIL, 2012d).  

De acordo com o MS, esses procedimentos da tabela do SUS são, periodicamente, 

revisados por suas instâncias relacionados ao assunto, hospitais especializados e sociedades 

médicas. São avaliadas propostas de inclusão/exclusão de procedimentos, com bases em 

evidências técnico-científicas consolidadas e na relação custo/benefício e custo-efetividade. 

Essa atualização tem como foco a sustentabilidade dos serviços com maior oferta de 

tratamento e a adoção de novas terapias de comprovada efetividade (BRASIL, 2012d). 

Entretanto, nossos dados vão de encontro a essas informações. Cinco entrevistadas do 

grupo ISC se mostraram insatisfeitas com o tratamento oferecido pelo SUS, principalmente 

pela falta de acesso a novas tecnologias. As entrevistadas n° 3 e 4 concordam em dizer que a 

tabela com os valores de APAC cobre medicamentos muito “básicos” e os protocolos clínicos 

dos hospitais estão sempre defasados devido à morosidade na incorporação de tecnologias e 

de modificação da tabela. Há, ainda, divergências causadas pelo modelo diferenciado de 

financiamento. As entrevistadas n° 4 e 5 relataram que alguns hospitais oferecem tratamentos 

melhores, com recursos próprios. O que segundo a entrevistada n° 4, gera maior inequidade e 

desorganiza ainda mais o SUS, porque as pessoas mentem seus endereços em busca desses 

tratamentos.  

Para a entrevistada n° 1, quando há evidência clínica comprovada, o medicamento tem 

de ser incluso independente do seu preço. Para esta entrevistada, o SUS não pode, sob a 

alegação de que os recursos da saúde são finitos e de que oferece os tratamentos mais custo-

efetivos, se isentar da responsabilidade de fornecer os medicamentos mais modernos à 

população. Em sua opinião, é contraditória a aprovação de um medicamento pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e sua não incorporação pelo SUS, porque se o 

medicamento pode ser oferecido para quem se trata na rede privada também deve ser 

oferecido aos pacientes do SUS.  

Na sua avaliação, se os recursos são escassos deveria haver maior aporte de recursos 

para a saúde, um direito garantido constitucionalmente. Ela argumenta que um aumento 

ínfimo de sobrevida do paciente é suficiente para obrigar o fornecimento dos medicamentos 

prescritos, para que o direito coletivo a saúde não suplante o direito individual.  

Algumas entrevistadas do grupo ISC também afirmam que o objetivo do governo 

quando não inclui os medicamentos novos no SUS é tão somente economizar recursos 
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financeiros. Na maioria das vezes, afirmou a entrevistada n° 4, a incorporação é protelada 

para evitar mais gastos, com esse pretexto os responsáveis pela revisão dos protocolos 

esperam que haja um grande impacto em sobrevida para incluir o medicamento. O que é 

impossível em certos tipos de câncer e, particularmente, no câncer de mama, no qual o 

tratamento visa à qualidade de vida e o tempo livre de doença entre o diagnóstico, a metástase 

e a morte, afirmou essa entrevistada. Essa ideia também fica clara na fala de entrevistada n° 5, 

a seguir. 

 

É pura perversidade. A alegação do Ministério da Saúde é de que o ganho de 
sobrevida é mínimo. Realmente é mínimo, são meses. Porque a pessoa não 
tem direito de ter meses com qualidade de vida? Perversidade e ignorância 
dos técnicos do Ministério da Saúde que não estão acompanhando as últimas 
pesquisas sobre uso do Medicamento A em câncer metastático. Eu sou prova 
viva disso, tomei e já tem quase um ano e eu estou aqui. Isso é graças ao 
Medicamento A (Entrevistada n° 5). 
 

As questões entre direito coletivo e direito individual são complexas e muitas vezes 

conflitantes. É verdade que em certos contextos o direito coletivo não deve suplantar o direito 

individual, mas também é verdade que em outros contextos é o direito individual que não 

deve suplantar o direito coletivo. Nesta discussão, o cenário envolve a escassez dos recursos 

para execução das políticas públicas de saúde e por isso, há pontos importante a serem 

ponderados: se por um lado, impressiona a rapidez com que surgem novas tecnologias, nem 

sempre melhores que as existentes, e a pressão para sua incorporação, por outro, como bem 

afirmou a entrevistada n° 1, a falta de recursos deve ser mais bem justificada diante dos 

vultosos investimentos em áreas não essenciais. 

Ao que parece, os parâmetros utilizados pelo MS para decisão sobre fornecimento dos 

medicamentos não são aceitos pelas Instituições da Sociedade Civil (ISC). Para a entrevistada 

n° 3, as pacientes têm direito a tratamentos mais “modernos” porque “se você paga imposto, 

você tem direito a pedir qualquer coisa ao governo.” Ela citou o exemplo do Medicamento B, 

que poderia ser utilizado por 80% das mulheres, mas não é preconizado como primeira opção 

pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). Por isso, ela argumentou, apesar de haver relatos 

da literatura comprovando suas vantagens em relação ao tratamento disponível, a paciente não 

tem acesso pelo SUS a este medicamento.  

 

O colega que está lá [no hospital do SUS] de manhã, à tarde, passa o 
Medicamento B no consultório dele. Eu também passaria o Medicamento B, 
porque é mais moderno. A literatura mundial apoia o Medicamento B. 
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Porque ele não está no protocolo? Não me pergunte. Quem sou eu para saber 
disso? (Entrevistada n° 3) 

 

Entretanto, o fato de ser mais “moderno” ou haver relatos na literatura sobre suas 

vantagens, não é suficiente para que o medicamento seja incorporado ao SUS; é 

imprescindível uma avaliação da relação custo-efetividade. Ademais, os impostos recolhidos 

devem ser administrados para execução de todas as políticas públicas e não dão direito a tudo 

que o contribuinte julgar necessário. Outrossim, o SUS não se baseia nesse princípio; é um 

sistema universal onde todos, mesmo os que não contribuem,  têm direito a um tratamento 

eficiente (BRASIL, 1990).   

No encontro das instituições, a entrevistada n° 4 expressou sua revolta com a forma 

como o governo trata a incorporação de medicamentos. Ela classificou a ideia de que a 

inclusão deve ser pautada em critérios de medicina baseada em evidências como uma ofensa à 

classe médica. Isso, porque, para esta entrevistada, os médicos trabalham com evidências e, 

no caso do medicamento A, por exemplo, não surgiram novos estudos desde o primeiro 

pedido de inclusão, o que, portanto, não explica a demora na incorporação. Entretanto, há 

estudos mostrando que a maioria dos médicos não adota critérios de evidência científica em 

sua conduta clínica (OPAS, 2007). 

A entrevistada n° 1, defendendo a posição das Instituições da Sociedade Civil 

dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM), afirmou que o movimento social precisa 

acompanhar os resultados de utilização de novos medicamentos em outros países e, após 

aprovação pela ANVISA, fazer pressão para sua entrada no SUS. Apesar de enxergar com 

otimismo o investimento brasileiro na indústria nacional, esta entrevistada ressalta que o 

paciente não pode esperar que se produza aqui para ter acesso ao medicamento. 

Não obstante, a aprovação pela ANVISA foi pontuada como outro obstáculo ao acesso 

a medicamentos. No entendimento da entrevistada n° 5, o processo de concessão de registro é 

bastante moroso, o que a faz suspeitar de sua idoneidade. Ela revelou que há cinco 

medicamentos para câncer aguardando liberação de registro. Um deles é o medicamento C 

que representa sua única chance de sobreviver. “Não sei se são todos da Indústria A, mas o 

medicamento C é e eles já cumpriram todas as exigências”.  

É notória a forma como a entrevistada n° 5 explicou, detalhadamente, o mecanismo de 

ação do medicamento A – enfatizando sua eficácia na redução dos nódulos recidivantes –, e 

seu grande interesse pelos medicamentos novos. Em outros momentos da entrevista, ela 

também revelou sua preferência pelos medicamentos da Indústria A. Seu discurso permite 



 

 

52 

supor que ela tenha sido alvo de propaganda farmacêutica, dada a completude das 

informações sobre os medicamentos citados, todos da indústria A.  

Seguindo a lógica do paradigma indiciário de Ginzburg (1991 apud RODRIGUES, 

2005), são os indícios que muitas vezes permitem decifrar a realidade que se apresenta opaca. 

Atribui-se aos “[...] dados marginais a importância de revelar aspectos que fogem ao controle 

da consciência, permitindo captar uma realidade mais profunda e inacessível à observação 

direta”. A chave do método está na valorização dos detalhes e das particularidades 

insignificantes, geralmente imperceptíveis e negligenciados (PIMENTEL; MONTENEGRO, 

2007, p. 181). 

Soares (2008) afirma que as indústrias farmacêuticas gastam em média 35% do valor 

das vendas com a chamada “promoção farmacêutica”, publicidade e marketing de seus 

produtos. E muito provavelmente, boa parte desses recursos é direcionada para a Direct To 

Consumer Advertising (DTCA), ainda que proibida no país. É sabido pelas indústrias 

farmacêuticas que há um aumento considerável das vendas quando os pacientes passam a 

conhecer seus produtos novos, por isso elas se valem de todas as formas possíveis para 

informá-los (HERXHEIMER, 2003).  

É provável que os pacientes passem a confiar mais na eficácia do medicamento, 

atribuam maior credibilidade ao fabricante e se sintam em condições de avaliar seu 

tratamento. Por outro lado, sem informação eles percebem os médicos como únicos detentores 

dos conhecimentos e direitos que lhes conferem extensos poderes e a possibilidade de 

manipular o tratamento (BOLTANSKI, 1998). Nossos dados mostram que essa nuance é 

atenuada à medida que o paciente recebe informação no ambiente onde ele se sente acolhido e 

onde estabelece as redes sociais que lhe dão sustentação. O risco está na qualidade da 

informação oferecida. Aparentemente, o que ocorre é uma associação de estratégias 

sinérgicas: por um lado, a indústria acessa o médico e usa dessa influência para modificar o 

perfil de prescrição, e por outro, fornece informação ao paciente para fazê-lo sentir-se mais 

seguro em relação ao que foi prescrito. 

Uma das estratégias muito conhecida e utilizada pela indústria é promoção de palestras 

por especialistas em determinado tema, nos quais são considerados formadores de opinião. No 

encontro das instituições, um oncologista (médico n° 1), declarou não haver conflitos de 

interesse em sua palestra, mas informou às mulheres, em tom de propaganda, sobre diversos 

medicamentos novos e protocolos de tratamento aprovados pelo FDA (Food and Drug 

Administration) a menos de seis meses; como por exemplo, protocolos de utilização de 

medicamento A associado ao medicamento C para câncer de mama metastático. No Brasil, o 



 

 

53 

primeiro medicamento não está disponível no SUS para tratamento de metástase e o segundo 

ainda não foi aprovado pela ANVISA. Ambos são produzidos pela Indústria A. Ele seguiu 

apresentando outras associações de medicamentos novíssimos das indústrias B, C e D e 

afirmou que não duvida da capacidade do FDA na aprovação de tratamentos. Para Boltanski 

(1998), os pacientes das classes mais populares não têm nenhum meio de saber se um 

medicamento caro lhes foi prescrito porque o médico recebe “comissão” por sua venda ou 

porque, realmente, é a melhor alternativa. 

O médico n° 1 afirmou também que há estudos mostrando correlação entre a redução 

da mortalidade por câncer na França e no Reino Unido e o uso de novas tecnologias. E 

terminou seu discurso instigando as mulheres a pressionarem o governo para garantirem o 

acesso aos medicamentos novos: 

 

Nós médicos devemos estar mais ao lado das senhoras, pois só com essa 
pressão vamos mudar o tratamento de câncer no Brasil. [...] Infelizmente, 
estamos alguns anos atrasados na inclusão do medicamento A, pois há várias 
vias para multiplicação celular. A ciência está muito à frente. O 
medicamento A foi incorporado na década de 90 nos EUA. [...] Há uma 
relação forte entre a mortalidade por câncer e a pobreza, devido ao 
diagnóstico tardio e o tratamento pouco agressivo. O problema do pobre é 
que ele só tem amigos pobres, porque os ricos vão aos EUA e conseguem 
seu tratamento pago pelo governo (Médico n° 1).  
 

Diante da afirmação de que o medicamento A está defasado uma representante de 

instituição, que estava na plateia, se indignou: “Se o medicamento A estava ultrapassado 

porque não fomos alertadas pelos médicos? Tivemos uma luta muito grande para sua 

incorporação.” Ao que o médico n° 1 respondeu: “Ele não está ultrapassado, ainda é utilizado 

com bastantes benefícios, mas depois dele temos muitos outros”.  

Outro oncologista (médico n° 2) reforçou, em sua palestra, a informação de que a 

mortalidade no Brasil vem aumentando e nos países centrais diminuindo, devido aos 

diagnósticos precoces e melhores tratamentos. Ele contou que desde 2001 vem pedindo a 

inclusão do medicamento A na tabela do SUS e fez apologia ao uso de medicamentos off 

label. “O governo normalmente só cobre o que está na bula, mas nem sempre os tratamentos 

evoluem na mesma velocidade. A bula demora muito para ser atualizada (médico n° 2)”. 

Entretanto, o registro de um medicamento para utilização em determinada situação clínica 

requer diversos estudos e são essas informações que definem as indicações terapêuticas 

postuladas na bula.  
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Ele afirmou ainda que não há motivo para o Brasil que tem um dos melhores 

programas de AIDS do mundo não ofereça bons tratamentos para câncer também. Os recursos 

são limitados seja aqui, na Europa ou nos EUA, mas “alguém tem de pagar essa conta porque 

estamos falando da vida humana” (médico n° 2). E terminou dizendo que embora a presidente 

Dilma tenha afirmado no lançamento do Programa Nacional de Câncer de Mama e Colo de 

Útero seu compromisso em oferecer acesso ao mesmo tratamento que teve a todas as 

mulheres, até o momento o programa não obteve grandes avanços.  

 Os resultados das entrevistas e idas a campo mostram que por um lado existe, 

realmente, a necessidade de expansão e melhoria da rede de atenção oncológica e de revisão 

da tabela de valores de APAC, permitindo a inclusão dos novos tratamentos nos protocolos 

clínicos institucionais. Por outro lado, é importante a avaliação da relação custo-efetividade 

porque também acontecem exageros na utilização de novos medicamentos. As falas dos 

oncologistas e diversos estudos publicados sobre o tema indicam que a classe médica utiliza 

os medicamentos novos com pouco, ou nenhum critério. A experiência vivida pela 

entrevistada n° 7 reforça essa afirmação. O Medicamento B lhe foi prescrito “por precaução” 

pela médica do plano de saúde após cinco anos de terapia com o medicamento oferecido pelo 

SUS. “Ela (médica) disse: Você está bem, graças a Deus, mas vamos nos segurar com o 

Medicamento B. Que é pra você ter mais chance e eu fico mais despreocupada com você 

tomando” (Entrevistada n° 7). O médico do SUS, onde ela mantinha um prontuário para ter 

acesso aos medicamentos, não concordou com a prescrição e lhe disse que estava curada. Ela, 

apesar de achar que também não precisava, decidiu tomá-lo porque confiava em sua médica e 

temia a recidiva da doença. “O remédio é uma garantia para você se curar, né? Se os médicos 

passam aquele remédio é porque tem alguma coisa ao seu favor, né?” (Entrevistada n° 7).  

Analisando as entrevistas é possível perceber que as pacientes, totalmente fragilizadas, 

veem nos medicamentos sua única esperança de viver e confiam nos seus médicos. Ao mesmo 

tempo, são alvos de propaganda e podem ser manipuladas pelos interesses envolvidos na 

incorporação de medicamentos. Quando perguntada sobre o significado dos medicamentos 

para si, a entrevistada n° 5 deixou clara a extrema importância que lhes atribui. “O significado 

eu não sei. Eu tenho um objetivo que é não morrer e eu faço qualquer negócio. Tomei a 

decisão de fazer qualquer coisa para viver. Não discuto, confio nos meus médicos.” 

(Entrevistada n° 5).  

Existe uma relação de assimetria entre pacientes e médicos, já que os médicos detêm o 

conhecimento técnico e a possibilidade de acesso às tecnologias. Neste contexto, a confiança 

no médico é um elemento central e a maioria dos pacientes, que não tem condições de avaliar 
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o tratamento prescrito, aceita a posição do médico como única verdade. Entretanto, como 

destacou Cruz Neto (2003) a relação médico-paciente é prejudicada pelas pressões do 

“mercado da saúde”, onde, em muitos casos, é a indústria que define a prescrição médica. 

Quando determinado medicamento é reconhecido como a melhor alternativa pelo 

paciente e por seu grupo, esses indivíduos incluem-no em seu itinerário terapêutico e tomam 

as providências para acessá-lo. O itinerário terapêutico é designado por “[...] um conjunto de 

planos, estratégias e projetos voltados para o objeto preconcebido: o tratamento da aflição.” 

Esse trajeto vai sendo delineado por atos distintos que se sucedem e se sobrepõem, permeados 

por interesses, emoções e atitudes circunstanciais (ALVES; SOUZA, 1999, p. 133).  

Nesse processo a formação de imagens sobre tratamentos não se constitui apenas 

através da imaginação individual, mas se vale de processos interpretativos construídos e 

legitimados através da interação social, na qual os significados são dinamicamente 

reformulados. O conceito sobre um tratamento é fluido, pois não é formado apenas pela 

interpretação dos sujeitos, mas é construído dentro de redes de relações sociais (ALVES; 

SOUZA, 1999). 

 

São essas redes sociais, construídas ou mobilizadas nos episódios de aflição, 
que servem de referência para os indivíduos e, portanto, sustentam e 
confirma as elaborações de imagens relacionadas a determinados tipos de 
tratamentos. Em outras palavras, uma imagem é subjetivamente dotada de 
sentido porque os outros membros do grupo social afirmam-na como real 
(ALVES; SOUZA, 1999, p. 135). 
 
 

Lewis (198111 apud ALVES; SOUZA, 1999, p. 127), ainda na década de 70, já havia 

atentado para o fato de que os grupos sociais “[...] não só elaboram diferentes concepções 

médicas sobre causas, sintomas, diagnósticos e tratamentos de doenças, como estabelecem 

convenções sobre a maneira como os indivíduos devem comportar-se quando estão doentes”. 

Essa afirmação é reforçada pelo estudo de Janzen (197812 apud ALVES; SOUZA, 1999, p. 

128) do qual derivou o conceito de management group of therapy “que consiste em um grupo 

de parentes e amigos mobilizados para definir a situação e buscar uma resolução quando a 

doença atinge um indivíduo. O que o grupo faz, de fato, é trocar informações, prover apoio 

moral e tomar as decisões e providências”.  

 

                                                 
11

 LEWIS, G. Cultural influences on illness behavior. In: EISENBERG, L.; KLEINMAN, A. (Ed.) The 
Relevance of social science for medicine. Dordrecht: Reidel, 1981.      
12

 JANZEN, J. The quest for therapy in Lower Zaire. Berkeley: University of California Press, 1978.  



 

 

56 

 

 

5.2.2 Estado: um discurso em preto e branco 

 

 Três entrevistados (n° 9, 11 e 14) do grupo Estado concordam que o acesso a 

medicamentos para câncer de mama é deficiente, e apontam como principal motivo a 

insuficiente rede de assistência oncológica. O entrevistado n° 11 enfatizou a necessidade de se 

ampliar a rede, gerando incentivos para melhoria dos serviços de uma maneira equilibrada, 

sem o desatendimento de outras áreas. 

 Sem a ampliação da capacidade dos serviços é impossível cumprir o prazo de 60 dias 

para início do tratamento do câncer, estabelecido pela Lei 12.732 de novembro de 2012, 

afirmou, em tom de crítica, a entrevistada n° 14. A norma (BRASIL, 2012j) entra em vigor 

em junho de 2013, quando se completam os 180 dias de sua publicação.  

 A juíza, entrevistada n° 13, concorda que o acesso é ruim com base no pressuposto de 

que se não houvesse deficiências no atendimento não haveria demanda judicial. Ela afirmou 

que, aproximadamente, cinquenta por cento das ações judiciais são geradas pelo 

desabastecimento de medicamentos padronizados pelos hospitais. Entretanto, essa informação 

diverge, inclusive, do relato das representantes de ISC.    

 Certamente, o desabastecimento proveniente da má gestão das unidades públicas pode 

dificultar o acesso a medicamentos. Contudo, não se deve negligenciar a forte pressão para 

incorporação de tecnologia e a inexistência de um protocolo clínico nacional para tratamento 

do câncer de mama, que parametrize o que deve ser ofertado. Esses fatores podem levar os 

atores envolvidos a uma percepção distorcida. Como não há um tratamento padronizado, mas 

apenas um valor a ser ressarcido para o tratamento de cada tipo e estádio de câncer – definido 

na tabela de valores de APAC –, cada hospital é responsável pela escolha dos protocolos 

empregados nos tratamentos de 1ª, 2ª e 3ª linhas. O que gera desigualdade no tratamento 

oferecido, como explicou o entrevistado n° 8, já que cada hospital definirá os medicamentos 

utilizados de acordo com seu orçamento. Ele ressaltou que alguns centros como o INCA e 

hospitais universitários, por exemplo, recebem também outras verbas federais e, portanto, 

podem oferecer medicamentos mais caros. Diferentemente de outros hospitais públicos – cujo 

orçamento poderia ser complementado pelos entes municipal e estadual, o que raramente 

acontece – e dos hospitais filantrópicos que contam apenas com o ressarcimento por APAC 

para custeio de todo tratamento, explicou o mesmo entrevistado.   
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 Para a entrevistada n° 12, a vulnerabilidade de acesso a medicamentos para câncer é 

programática, ou seja, se deve a forma como o sistema se organiza. Nesse contexto, a referida 

entrevistada levanta as seguintes questões: (i) o financiamento por APAC, como uma das 

causa de obstrução e tensão no sistema, já que muitas vezes o valor estabelecido não cobre o 

preço dos medicamentos mais novos e (ii) a aplicabilidade e eficiência de um modelo 

diferente do tradicional, empregado em outras doenças, que é baseado em protocolos clínicos 

e diretrizes terapêuticas (PCDT) nacionais. A entrevistada n° 14, entretanto, discorda de que o 

emprego de protocolos clínicos seja a solução e os define como meras ferramentas 

administrativas criadas sem o beneplácito da constituição. Em sua opinião, a constituição não 

preconiza a criação de protocolos, mas o fornecimento de medicamentos mediante políticas 

públicas. E, embora reconheça a utilidade dos protocolos no planejamento e compra de 

medicamentos, teme que possam se tornar obsoletos ou de modo contrário, sejam 

demasiadamente modificados para atender aos interesses da indústria farmacêutica. 

 Contudo, o emprego de protocolos clínicos tem se mostrado muito eficiente, por 

exemplo, em enfermidades como a AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), doenças 

renais crônicas, hepatites, entre tantas outras. Ao contrário do que afirma a entrevistada n° 14, 

eles são ferramentas, propostas a partir de regulamentos baseados na constituição, muito 

importantes e efetivas para execução das políticas públicas. E, além disso, os protocolos 

podem ser uma maneira de frear as pressões da indústria. 

 O sistema de financiamento por APAC, por sua vez, é utilizado em outras 

enfermidades cujo tratamento é tão caro quanto o do câncer, como por exemplo, no 

Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) (BRASIL, 2009f) que 

possui protocolos para liberação dos medicamentos. Por isso, o MS precisa acelerar a 

elaboração de PCDT, mantendo-os atualizados e revisando também os valores de APAC, sem, 

contudo, ceder as pressões para incorporação de tecnologias que não atendem ao critério de 

custo-efetividade.  

 O entrevistado n° 8 também considera os protocolos importantes para padronização do 

tratamento oferecido a população e supõe que essa não é a política do governo, pois não traz 

visibilidade política. Pelo mesmo motivo, também são precárias, em sua avaliação, as 

iniciativas para desenvolvimento de tecnologias nacionais e da transferência de tecnologia da 

indústria farmacêutica privada para os laboratórios estatais. Para ele, no mesmo patamar estão 

os investimentos na estrutura dos hospitais e na capacitação dos profissionais de saúde, 

medidas de suma importância para melhoria no acesso a medicamentos. Ele explicou que sem 

essas medidas o MS não pode institucionalizar diretrizes de tratamento como os do INCA, em 
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nível nacional, devido há grande diversidade entre os hospitais. O INCA é um hospital 

terciário, especializado, de ensino, referência nacional, com orçamento próprio que tem 

condições de oferecer tratamento muito próximo do padrão ouro internacional. Ao passo que 

a maioria dos hospitais não tem padrões adequados de acesso à tecnologia, formação de 

profissionais e infraestrutura em exames laboratoriais e de suporte ao tratamento, reforçou o 

mesmo entrevistado.  

 A entrevistada n° 10, que é analista de políticas públicas do INCA, afirmou que a 

tabela do SUS cobre uma “cesta básica” de medicamentos com as principais opções de 

quimioterapia e hormônioterapia. E que o INCA tem um manual interno – disponível apenas 

na intranet – com suas rotinas de tratamento, mas não é uma diretriz nacional. Ela presume 

que a política pública de câncer, no país, não esteja nesse patamar de discussão, já que a pauta 

ainda está focada na expansão do tratamento. E que esse seja um território de difícil 

articulação, devido à competição entre as instituições de referência. O que exemplificou 

contando que na última edição das recomendações nacionais sobre câncer de mama houve 

uma polêmica em torna da oferta de um exame necessário para o tratamento com um 

medicamento novo. Esse medicamento era fornecido pelo INCA, mas não estava disponível 

no SUS. Por fim, se optou por não incluir essa recomendação, o que gerou grande mal estar 

entre os componentes do grupo de trabalho. Ela ressaltou que o medicamento é muito caro, 

está indicado para a minoria das pacientes e tem evidência de melhoria na sobrevida pouco 

expressiva, por isso o MS demorou a incluí-lo no SUS. E que mesmo após a inclusão ainda 

serão enfrentadas dificuldades no acesso, porque o SUS e seus prestadores de serviço não 

estão preparados para o aumento na demanda de exames. Então, na sua avaliação, o Brasil se 

aproxima do tratamento oferecido em muitos países desenvolvidos, mas ainda precisa 

melhorar a infraestrutura de suporte ao tratamento para que a política seja coerente. 

 A despeito dessas fragilidades o MS tem publicado protocolos para vários tipos de 

câncer, mas se a ideia for uniformizar o tratamento, é importante criar mecanismos para 

avaliar se os protocolos estão sendo seguidos, afirmou o entrevistado n° 8. Ele argumentou 

que se os resultados do tratamento com determinado medicamento não forem próximos ao 

esperado pode se suspeitar de fraude. Ou seja, cobra-se do SUS o valor pela realização de um 

determinado tratamento, mas faz-se outro ou uma subdose de determinado medicamento, 

afirmou o entrevistado.  

 A entrevistada n° 13 concorda que a institucionalização de protocolos clínicos únicos 

para todo SUS poderia minimizar a busca por acesso a medicamentos pela via judicial, mas 

ressalta que essa política não solucionaria a questão; baseada em estudos que afirmam que a 
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maioria dos médicos não gosta de se submeter aos protocolos. Um estudo desenvolvido pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), como colaboração do MS e da ANVISA 

mostrou que: 

 

Mesmo profissionais que conhecem o paradigma das condutas baseadas em 
evidências preferem atuar mais comodamente informados por 
propagandistas de laboratórios, palestras em congressos e consensos de 
sociedades nacionais e internacionais, optando pela informação passiva e 
permeada pelo conflito de interesses (OPAS, 2007, p. 13). 

 

 E como consequência dessa prática se desenvolve o fenômeno de “medicalização” 

evidenciado pela utilização inadequada dos medicamentos, com prescrições desnecessária, 

ineficazes e inseguras, e consequente desperdício dos recursos públicos. Essa desordem pode 

levar a problemas no acesso e aumento das demandas administrativas ou judiciais por 

medicamentos (OPAS, 2007). Diante dessa constatação, é imprescindível que o Estado 

empreenda mudanças na formação médica e na regulamentação acerca da propaganda 

farmacêutica – extremamente agressiva e eficiente.    

 A insubmissão dos médicos aos protocolos – nos casos em que estão instituídos –, na 

visão da entrevistada n° 13, pode ser movida por: (i) “simples insurgência”; (ii) “má fé” ou 

(iii) intuito de “oferecer o que há de melhor e mais moderno ao paciente”. Essa última 

conduta, em seu entendimento, é legítima, embora nem sempre seja compatível com o SUS 

que tem de atender a uma generalidade. Por isso, sempre que necessário, antes de arbitrar 

causas que envolvem medicamento faz audiência especial e convoca o médico a prestar 

esclarecimentos. “Não estamos aqui para atender a caprichos e nem para ajudar a indústria a 

vender remédios”, mas no caso de falha das opções terapêuticas protocoladas o pleito é 

deferido, pois o direito a assistência farmacêutica deve ser assegurado (Entrevista n° 13). 

Entretanto, há que se considerar que a legitimidade da petição só é real se o “melhor” e mais 

“moderno” medicamento puder, de fato, beneficiar o paciente.   

 A entrevistada n° 12, como já dito, é favorável à institucionalização de protocolos 

clínicos, mediante avaliação da relação custo-efetividade, mas destaca que é impossível 

desconsiderar as particularidades de cada indivíduo. Ela exemplificou sua afirmação com o 

caso da AIDS: se o fornecimento dos medicamentos para AIDS, no início da epidemia, 

levasse em conta apenas esse critério – que é o principal parâmetro dos PCDT – os pacientes 

não teriam acesso aos medicamentos naquela época.  
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Então, não é uma discussão fácil, eu acho que é uma discussão que vai para a 
esfera política sim. É uma decisão política, se é legítimo socialmente eu 
desejar viver mais um ano, como eu devo desejar viver? Como é que eu 
faço? E como não faço? (Entrevistada n° 12). 

 

 João Biehl (2007), formulador do conceito de “cidadania farmacêutica” – que se refere 

ao acesso a recursos terapêuticos e especialmente a medicamentos, por todos os cidadãos 

brasileiros –, afirma, no entanto, que o medicamento por si só não assegura dignidade. O 

antropólogo critica “as abordagens do tipo bala mágica” que vem sendo cada vez mais 

empregadas no contexto da saúde global. Para ele, a simples “entrega de tecnologias de saúde 

(geralmente novos fármacos ou aparelhos) dirigidas a uma doença específica” sem considerar 

os fatores sociais, políticos e econômicos que influenciam a saúde é limitada. Por isso propõe 

que as políticas de saúde não sejam dirigidas às doenças, mas às pessoas, numa abordagem 

mais ampla, sem, contudo, desconsiderar as particularidades dos indivíduos e das 

comunidades (BIEHL, 2011, p. 267-268). Sua proposta atende ao conceito de uso racional de 

medicamentos que “ocorre quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas 

condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período 

adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.” (OPAS, 2007, p. 27).  

 O entrevistado n° 8, é mais incisivo quanto à aplicação do parâmetro de custo-

efetividade na definição das terapias cobertas pelo SUS. Seu argumento é de que os novos 

tratamentos são muito caros e os recursos são finitos, por isso essa avaliação se torna 

essencial. De fato, a inovação nos tratamentos medicamentosos tem contribuído grandemente 

para o alto custo dos medicamentos, e ocorre em intervalos cada vez menores (ANGELL, 

2007).  

 Este entrevistado reforçou sua afirmação com uma análise sobre a inclusão do 

medicamento A. Um percentual pequeno das mulheres com câncer de mama precisa desse 

medicamento. Se essas mulheres não tiverem acesso ao ele seu prognóstico pode ser pior. 

Entretanto, um percentual das mulheres tratadas não responde a terapia mesmo tendo os 

critérios necessários. O mesmo entrevistado ressalta o fato de não termos estudos sobre a 

prevalência dos critérios de tratamentos nas pacientes, do impacto econômico causado pela 

inclusão do novo medicamento e tampouco do percentual de mulheres responsivas a ele na 

população brasileira. Ele lembrou que é importante saber: (i) se o novo medicamento é 

seguro; (ii) se é mais efetivo que os outros disponíveis no sistema e em que grau; (iii) qual o 

impacto econômico gerado no sistema de saúde pela sua inclusão; (iv) e se o sistema tem 

condições de suporte à nova tecnologia, como exames e medicamentos para controle dos 
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efeitos adversos. E, além disso, se a população conhece os riscos e benefícios inerentes ao 

medicamento. Finalmente, este entrevistado argumenta que deve se avaliar: 

 

[...] se ela (a população) concorda que o recurso, que é finito, seja utilizado 
para tratar duas em cada dez mulheres, e que dessas duas talvez uma e meia 
seja beneficiada a um custo de não sei quantos milhões por ano. Ou se ela 
prefere que esses não sei quantos milhões por ano sejam empregados na 
diminuição da mortalidade infantil em não sei quantas crianças. 
(Entrevistado n° 8) 
 

 Como a população não é consulta a esse respeito, predomina o discurso favorável à 

incorporação de tecnologia, feito apenas por aqueles que têm interesse na venda do 

medicamento, afirmou o entrevistado n° 8. E continuo dizendo que o medicamento A teve sua 

inclusão avaliada, mas aparentemente não satisfez as pessoas que trabalham na área de 

avaliação de tecnologia e foi incorporado devido à pressão de diversos atores sobre o MS. Em 

sua opinião, hoje, quem mais mobiliza a incorporação de tecnologia é a sociedade civil, a 

mídia, os profissionais de saúde, e os proprietários dos serviços de saúde. Para ele, é preciso 

ter bastante cuidado porque dificilmente as pessoas se mobilizam por alguma coisa que não 

seja lucrativa. “Nunca vi ninguém se matando por uma droga que tem uma margem de lucro 

pequena. Por exemplo, hormônioterapia é um tratamento muito barato e 80 % das mulheres 

são receptoras positivas.” (Entrevistado n° 8).  

  Questionamos se o medicamento A não estaria defasado como foi dito no encontro das 

instituições por outro médico; do que ele discordou e acrescentou que os melhores sistemas de 

saúde do mundo têm aderido a essa terapia recentemente, como no caso do sistema holandês 

que fez a inclusão em 2011. 

 

Parece que as pessoas são motivadas por aquilo que dá mais retorno 
financeiro. Os grandes laboratórios criam os indivíduos. Eles vão adotando 
profissionais formadores de opinião. Por várias estratégias, não é só 
financeira, mas às vezes de status. Eles vão construindo um porta-voz que é 
não é da empresa, mas é como se fosse. Tem que tomar cuidado com esse 
discurso, você tem sempre que ver a intencionalidade e quem é que está por 
traz daquele discurso. (Entrevistado n° 8) 

 

 Não obstante, ele afirma que há pessoas bem intencionadas, mas que isso não basta. 

Na sua avaliação, existem milhares de estudos mostrando que os profissionais incorporam 

novas tecnologias a partir de análises muito básicas. “Talvez até a grande maioria incorpore a 

partir dos prospectos que os laboratórios entregam” (Entrevistado n° 8). 
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 Ele concorda que a avaliação de tecnologia para incorporação é uma boa estratégia que 

vem sendo trabalhada, por países desenvolvidos, há mais de três décadas. Mas lembrou de que 

isso é possível porque esses países têm democracias bem estabelecidas, populações bem 

informadas e sistemas de saúde bem estruturados e consolidados. Lá a inserção do 

medicamento no sistema é seguida de avaliação do impacto na redução da mortalidade ou na 

melhoria da qualidade de vida. Se os resultados forem ruins o medicamento é retirado. Ele 

continua dizendo que aqui, embora, haja um esforço para melhorar a avaliação de tecnologia 

num sistema de saúde precário, ainda é a indústria que solicita a inclusão do medicamento e 

não há avaliação pós-introdução. Desta forma, para ele, se não construirmos uma sociedade 

mais solidária munida de conhecimento e cultura que tenha condições de avaliar as políticas 

de saúde e de lutar por “um país de todos” não adianta criar instituições como a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC). “Parece que você esta fazendo uma 

política para institucionalizar o ganho do capital, o ganho das indústrias”. Para ele, a 

CONITEC só será efetiva se tiver orçamento para capacitação de recursos humanos, uma 

corregedoria interna e se fizer análises de impacto das tecnologias incorporadas. Sem esse 

respaldo podemos desconfiar de que a verdadeira intenção não é resolver o problema.  

 A fala desse entrevistado traduz as questões complexas que envolvem a inclusão de 

novos medicamentos no SUS, um campo permeado por muitos interesses e pressões.  

 

5.2.3 A indústria e seu discurso verde: esperança ou lucro? 

 

 A representante da indústria farmacêutica também identificou a deficiente rede de 

atendimento oncológico como principal dificuldade no acesso a medicamentos. Na sua 

percepção, a indústria farmacêutica e governo geram a demanda, mas ela não é acompanhada 

pela melhoria na infraestrutura para infusão dos medicamentos, o que restringe o acesso. “Não 

vou conseguir vender mais porque tem um teto. Sabe qual é o problema? É que não tem onde 

esse paciente tomar a infusão” (Entrevistada n° 15). Ela exemplificou contando que o 

medicamento D, apesar de ter sido incluso no SUS, é distribuído hoje para o mesmo número 

de pacientes que há dois anos quando entrou, embora haja estudos mostrando aumento do 

número de casos com indicação para utilizá-lo. Ela afirma que a indústria A, percebendo que 

as vendas do medicamento não aumentaram após inclusão no SUS, fez uma pesquisa que 

apontou a dificuldade em infraestrutura; não há cadeiras para infusão. Não adianta ter um 

PCDT nacional se a primeira infusão demora em torno de oito meses. Depois desse tempo se 

o paciente ainda estiver vivo não terá mais chance de cura, afirmou a entrevistada. 
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 Na opinião da entrevistada n° 15, existem duas realidades no tratamento de câncer no 

país. No interior, muitos pacientes precisam percorrer mais de 500 quilômetros em “paus de 

arara” para fazer a quimioterapia. Enquanto isso, no INCA e em alguns hospitais de São Paulo 

são oferecidos “medicamentos de ponta”. “Se o INCA é referência e dá as diretrizes de todo 

país, porque não é igual no Brasil inteiro? É questão política, não é?” (Entrevistada n° 15).  

 Ela citou a entrevista com a Dra. Maria Inez Gadelha, diretora da Secretaria de 

Atenção a Saúde (SAS)/MS, publicada na edição n° 22 da revista da ABRALE (Instituição 

Brasileira de Linfoma e Leucemia). Nessa entrevista, a Dra. Maria Inez, questionada sobre a 

garantia de fornecimentos de todos os medicamentos oncológicos pelo SUS, afirmou que o 

fornecimento dos medicamentos é de responsabilidade do hospital credenciado para esse tipo 

de atendimento. E que não há nenhuma norma administrativa do SUS que restrinja o uso de 

qualquer antineoplásico se essa for a opção terapêutica da equipe assistencial do hospital 

(ABRALE, 2012). Para a entrevistada n° 15, “na revista é perfeito, funciona”, mas na maioria 

dos casos os pacientes não têm acesso aos melhores tratamentos. Ela pontuou que o acesso a 

medicamentos no Brasil é muito pior que nos EUA, onde o Medicamento A, por exemplo, 

está disponível há mais de dez anos.  

 Essa entrevistada não considerou, entretanto, que o sistema de saúde americano é 

majoritariamente privado. Lá, não existe um sistema universal, como no Brasil, e por isso, as 

pessoas não têm direito a todos os medicamentos. O acesso é restrito aos que têm condições 

financeiras de adquirir os medicamentos.  

 De acordo com a entrevistada n° 15, a inclusão de novas tecnologias no SUS tende a 

melhorar com a criação da CONITEC. Para ela, anteriormente, o governo era o único ator no 

processo de decisão sobre o que seria oferecido pelo SUS e não havia transparência; hoje, há 

alguma transparência e a possibilidade de atuação de fato da sociedade civil. Ela também 

afirmou que na Inglaterra o paciente pode fazer o processo, e aqui, já temos medicamentos 

sendo avaliados a pedido de uma instituição da sociedade civil. Essa entrevistada mencionou 

ainda que as ISC-CM n° 1, ISC n° 2 e ISC-CM n° 4 trabalham bastante em alguns processos 

apresentados a CONITEC. Para a entrevistada, isso mostra a importância das instituições na 

defesa dos interesses dos pacientes, que precisam ser informados acerca dos tratamentos para 

que possam fazer suas escolhas e participar efetivamente das políticas de saúde. 

 Vale ressaltar que as referidas instituições são patrocinadas pela Indústria A. Portanto, 

a indicações que essa via também começa a ser utilizada pela indústria para forçar a inclusão 

de seus medicamentos novos no SUS.  
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5.2.4 Sintetizando as ideias dos três grupos 

 

 A análise dos discursos dos três grupos permite apontar a deficiência da rede de 

assistência oncológica como um empecilho no acesso ao tratamento e, consequentemente, aos 

medicamentos. Para a maioria dos entrevistados, quando as pacientes consegue atendimento 

no SUS têm acesso aos medicamentos cobertos.  

 Houve grande polêmica acerca do tratamento oferecido e da inclusão de novas terapias 

e da criação da CONITEC. Na visão das ISC, são oferecidos apenas os medicamentos mais 

“básicos”, e para a maioria dos entrevistados do Estado os medicamentos cobertos são aqueles 

com evidência terapêutica reconhecida e boa relação custo-efetividade. A maioria dos 

entrevistados do Estado concorda com a aplicabilidade de protocolos clínicos nacionais, em 

oposição à maioria das entrevistadas do grupo ISC. 

 Há indicações de que as ISC-CM patrocinadas pelas indústrias estejam sendo 

utilizadas como um canal para realização da DTCA. E uma vez que as pacientes concordam 

que um tratamento lhes é favorável elas o inserem em seu itinerário terapêutico e brigam para 

ter acesso. Esse processo associado ao fato de que a maioria dos médicos não se submete aos 

protocolos clínicos agrava a “medicalização”.  

 Outras questões importantes abordadas nesse tópico se referem a: (i) escassez dos 

recursos destinados à saúde; (ii) modelo de financiamento do tratamento oncológico; e (iii) 

direito do paciente ao tratamento prescrito ainda que para um aumento mínimo de sobrevida. 

 

5.3 Relacionamento das Instituições da Sociedade Civil (ISC) com o Estado 

  

5.3.1 Relacionamento com o Poder Executivo 

 

 Os dados mostram que o relacionamento com o Poder Executivo é bastante visado 

pelas Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM). Entretanto, o 

movimento de câncer de mama, diferente de outros movimentos sociais dedicados à saúde, 

não firma parcerias para execução de serviços. Seu relacionamento é basicamente voltado 

para acompanhamento das políticas, exercício de influência e construção de parcerias para 

informação à população acerca do câncer de mama.   
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 Para a entrevistada n° 1, representante da Instituição da Sociedade Civil Internacional 

n° 1 (ISC-I n° 1), o Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e do Colo de Útero é 

uma iniciativa que “só existe no papel”. Apesar da propaganda de que estão sendo gastos 

milhões e de que há muita coisa sendo feita para melhoria do tratamento desses dois tipos de 

câncer, a sociedade civil não vê os resultados, explicou a entrevistada. Ela afirmou que apesar 

disso, internacionalmente, o Ministério da Saúde (MS) tem apresentado resultados exemplares 

do programa. 

 No encontro das instituições, a representante da ISC-CM n° 1 – entrevistada n° 4 – em 

seu discurso às demais instituições, enfatizou a necessidade de acompanhar os investimentos 

previstos no plano de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do 

câncer; uma vez que os recursos deverão ser gastos até 2014. Essa entrevistada alertou as 

demais representantes das ISC-CM sobre a necessidade de elaboração de ferramentas para 

acompanhamento dos investimentos governamentais no câncer de mama. Em suas palavras: 

“Vocês sabem como se gasta o dinheiro no Brasil nos últimos minutos. Ou a gente se 

organiza com metas e indicadores ou vamos dançar” (Entrevistada n° 4). 

 Nesse sentido, as ISC-CM com intuito de pautar suas questões no Executivo, em geral, 

buscam aproximação com o ministro da saúde e com os secretários estaduais e municipais de 

saúde, entretanto, é muito difícil influenciar as decisões acerca de incorporação de tecnologia 

e compra de medicamentos, afirmou a entrevistada n° 4. Entretanto, no encontro das 

instituições essa mesma entrevistada se contradisse e afirmou que o ministro apoia sua causa. 

“O Ministro da Saúde quer agradar e se eleger governador de São Paulo com essa história do 

câncer de mama. Ele sabe tudo e ninguém faz nada de graça” (Entrevistada n° 4). Pode se 

concluir, portanto, que o MS está muito disposto a atender as solicitações das ISC-CM. 

 Durante o encontro das instituições, ela também incentivou as demais ISC-CM à 

aproximação com o Executivo. “Quem falou com os candidatos a prefeito nas suas cidades? 

Dever de casa, não é? E vamos fazer isso com os governadores também. Temos que nos 

impor” (Entrevistada n° 4). A entrevistada n° 4 também contou, em entrevista, que a mais 

recente estratégia empreendida, na tentativa de estreitar os laços com o Executivo, nos 

municípios, é a conquista do apoio das primeiras-damas. 

 Para a entrevistada n° 3, a parceria com a prefeitura é essencial para existência da sua 

ISC-CM (n° 3), que funciona num espaço cedido pela prefeitura há quase duas décadas. 

Entretanto, ela também afirmou que as instituições só existem porque o governo deixa lacunas 

nas políticas públicas. “O que eu quero para um mundo ideal? [...] Paz mundial? Não! Eu 
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queria que o governo cumprisse o papel dele. Não sabe que tem que dar Medicamento A [...]? 

Porque não dá?” (Entrevistada n° 3).  

 A representante de outra ISC-CM, fundada há 60 anos, contou, no encontro das 

instituições, que há três anos, com o apoio da ISC-CM n° 1, deu um salto em advocacy13; 

passou a politizar suas associadas e conscientizá-las de que o SUS é um direito. No último 

Outubro Rosa atuou em todos os municípios do seu estado, fazendo contato prévio com os 

secretários municipais de saúde que lhe apoiaram prontamente. 

 A entrevistada n° 5 contou que sua instituição, a ISC-CM n° 2, busca cooperação do 

Executivo levando informações coletadas através de projetos e cobrando soluções para 

melhoria do tratamento oncológico. Um dos projetos é uma ouvidoria que recebe reclamações 

por telefone e envia notificações ao MS e aos diretores dos hospitais envolvidos. O outro 

projeto mede a eficiência do sistema de regulação de vagas para internação e realização de 

procedimentos no seu estado, incluindo a quimioterapia. Esse projeto permitiu constatar a 

extrema demora na navegação das pacientes no SUS. O termo navegação14 é empregado pelas 

representantes das instituições para descrever o caminho que as pacientes percorrem no 

sistema. Esse trajeto pode ser acompanhado através de uma plataforma informatizada, 

mantida por voluntários, que ajuda as pacientes a se locomoverem no sistema para terem 

acesso a encaminhamentos, assistência médica, social e jurídica.  

 Contudo, nem sempre o relacionamento dos serviços de saúde com as instituições é 

satisfatório. A entrevistada n° 1 revelou que o relacionamento do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) com as instituições é muito ruim, principalmente devido a sua estrutura verticalizada 

e a dificuldade de obtenção de informações sobre atendimento, inclusive no site. 

Outra estratégia desenvolvida pelas ISC-CM junto ao Executivo é a participação nos 

conselhos municipais de saúde (CMS), como afirmou a entrevistada n° 4. As ISC-CM n° 2 e 

ISC-CM n° 3 participam, respectivamente, do conselho distrital de saúde e do conselho 

municipal de saúde de suas cidades, como representante dos usuários. Entretanto, suas 

representantes não citaram essa iniciativa quando questionadas a respeito do relacionamento 

com o Estado. O que pode justificar o relato da entrevistada n° 1, quando afirma que não há 

participação efetiva da sociedade civil na elaboração das políticas de câncer. 

                                                 
13

 Associação entre a defesa de interesses por parte de um determinado grupo social e sua capacidade de incidir 
sobre as políticas públicas. É tentar influenciar pessoas, percepções, políticas, decisões e/ou a opinião pública 
sobre um tema específico ou sobre o cenário político (CAMARA, 2011). 
14

 O termo navegação de pacientes está disponível nos descritores em ciências da saúde da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS). Foi definido como: “Processo de ajudar pacientes a usar efetiva e eficientemente o sistema de 
saúde quando este se deparar com os seguintes desafios: (1) escolher, compreender e usar a cobertura de saúde 
[...].”  
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Essa entrevistada argumenta que os gestores dominam os conselhos de saúde e não há 

espaço para exercício do controle social. O que, em sua opinião, se deve ao despreparo das 

pessoas envolvidas no movimento de câncer, que não conseguem intervir. Contudo, há 

exceções. Essa mesma entrevistada contou a experiência de uma instituição, com 

representatividade no CMS, que influencia a tomada de decisões. Outras instituições mais 

preparadas almejam inclusive uma cadeira no conselho nacional de saúde (CNS); estratégia 

discutida durante o encontro nacional das instituições. Recentemente, a Federação Brasileira 

de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) foi eleita como suplente 

para a vaga destina às entidades nacionais de defesa dos portadores de patologias e 

deficiências (BRASIL, 2012b). 

Com relação à inclusão de tecnologia no SUS, o Poder Executivo instituiu, 

recentemente, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC). Mas a 

entrevistada n° 4 não vê esse órgão como um canal para influência das instituições. Para ela, 

conceitualmente, é uma boa solução, mas ainda é cedo para avaliar o nível de transparência 

empregado na avaliação dos processos. Ela teme que seja mais uma “entidade parda” a qual 

não se tem acesso. A despeito disso, as normas para ingresso com processos para apreciação 

da CONITEC também estão entre os interesses das instituições. No encontro nacional, a ISC-

CM n° 1 prometeu as demais instituições lhes municiar de mais informações sobre o órgão.  

Algumas instituições, não especificamente de câncer de mama, têm atuado 

diretamente na CONITEC, pleiteando a incorporação de medicamentos, contou a entrevistada 

n° 13, representante do Estado. Para ela, essa é uma ação mais efetiva e legítima porque traz 

elementos técnicos para a discussão acerca da incorporação. Além disso, na opinião dessa 

entrevistada, esse mecanismo evita a incorporação pela via judicial, motivo pelo qual os juízes 

vêm sendo criticados e acusados de se portarem como “atravessadores do caminho” para a 

indústria farmacêutica (entrevistada n° 13). Já o entrevistado n° 11, outro representante do 

Estado, suspeita da existência de lobby no MS com vistas ao favorecimento de determinadas 

indústrias farmacêuticas, sobretudo porque a inclusão de novos medicamentos no SUS 

envolve muitos interesses e grandes quantias em dinheiro. 

Outros representantes do Estado também problematizaram o relacionamento das ISC-

CM com o governo. Os entrevistados n° 8, 9, 11 e 12 afirmaram que as instituições se 

relacionam e influenciam o governo. Para o entrevistado n° 8, as instituições que brigam pelo 

acesso a medicamentos constroem suas agendas de trabalho com foco nos atores importantes 

nesse processo e agem influenciando os tomadores de decisão no MS e nas secretarias de 

saúde estaduais e municipais. Esse entrevistado citou um documento elaborado através da 
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parceria entre a Femama e a American Cancer Society sobre advocacy em câncer de mama. 

(CAMARA, 2011). Nele são elencadas ações possíveis e seus alvos nos três Poderes nos 

âmbitos federal, estadual e municipal. Há informações sobre como “identificar os atores 

sociais no cenário político (possíveis aliados, adversários e colaboradores)”, conhecer seus 

papéis, construir alianças, entender como eles decidem, a quem ouvem e construir uma 

agenda política com eles. 

A entrevistada n° 9 citou como exemplo, a abertura da campanha do Outubro Rosa 

2012 pela Femama em parceria com o MS. Para ela, o governo vê o relacionamento com as 

ISC-CM como uma questão política por excelência. Essa entrevistada explicou que a saúde da 

mulher é uma das prioridades do governo, mas não há muitas ações em relação ao câncer de 

mama. Por isso, a vinculação da imagem do MS com as ISC-CM, num evento extensamente 

divulgado em nível nacional, é uma forma de mostrar que o governo se preocupa com o 

câncer de mama, argumentou a entrevistada n° 9. 

O entrevistado n° 8 contou uma experiência vivenciada durante o evento de uma 

instituição, para o qual foi convidado como representante do governo. “Num hotel de luxo, 

reservaram para mim uma suíte no último andar, de frente para a praia. Claro que as pessoas 

queriam me impressionar e me seduzir, não é? (Entrevistado n° 8)”. O debate também contou 

com a participação de secretários de saúde e representante de outros Poderes. Os agentes 

públicos pareciam propagandistas dos laboratórios. Todos vendendo a ideia de que 

determinados medicamentos deveriam ser ofertados pelo SUS. A ideia de que os recursos são 

limitados e que, por isso, para aumentar o acesso é necessário buscar alternativas, parecia uma 

heresia, relatou o entrevistado n° 8. O evento foi patrocinado pela ISC n° 2, que é financiada 

por diversas indústrias farmacêuticas, e contou com a participação de muitas instituições de 

todo Brasil. O público, em torno de 500 pessoas, recebeu informações sobre medicamentos 

novos, afirmou o mesmo entrevistado, ou seja, uma propaganda direta àquela população.  

A entrevistada n° 9 contou também que é frequentemente convidada por 

representantes da ISC-CM n° 1 a fazer parte da instituição e que lhe oferecem várias benesses. 

Na sua concepção ela se tornou alvo da instituição porque é membro do CNS e porque mesmo 

criticando o processo político de atuação dessas instituições no Brasil sua fala é bem aceita 

pelos grupos de pacientes. 

A análise dos dados mostra que as ISC-CM empreendem ações de advocacy e buscam 

se associar aos atores e grupos importantes aos seus interesses. A Femama faz parte do comitê 

de mobilização social para o fortalecimento das ações de prevenção e qualificação do 

diagnóstico e tratamento dos cânceres do colo do útero e de mama. Esse comitê é composto 
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por representantes de diversas ISC dedicadas à saúde da mulher, sociedades médicas, 

conselhos municipais e estaduais saúde e CNS. A equipe é presidida pelo próprio ministro da 

saúde e tem como atribuição fornecer evidências científicas que permitam respaldar e 

aperfeiçoar as ações formuladas para esses dois tipos de câncer (BRASIL, 2011g). A 

Associação Brasileira de Portadores de Câncer (AMUCC) é membro do comitê técnico 

científico assessor das doenças crônicas não transmissíveis do MS (CTA-DCNT) que 

assessora na identificação de prioridades, formulação de diretrizes para vigilância e prevenção 

das DCNT e seus fatores de risco, bem como no acompanhamento e avaliação das ações 

coerentes com o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNT no período de 

2011-2022 (BRASIL, 2012i).  

Ao que parece, a participação nos comitês e conselhos é uma estratégia desenvolvida 

pelas ISC-CM com objetivo de influenciar as políticas de saúde. O que é louvável já que o 

controle social é muito importante para a garantia de políticas que atendam aos interesses dos 

usuários. Entretanto, é possível inferir a partir dos dados que a Indústria A incentiva algumas 

ISC-CM a agirem dessa forma. Por isso, há o risco de que essas instituições busquem a 

inserção nos conselhos não com o objetivo de pautar seus próprios interesses, mas os de seus 

patrocinadores.   

A entrevistada n° 9 contou que a representante de uma ISC-CM – cujo nome não 

revelou – financiada por laboratórios farmacêuticos, sabendo que ela é do CNS, a procurou 

para obter informações sobre os tramites necessários para que sua instituição pudesse ter uma 

conselheira titular. Tamanho era seu interesse por uma cadeira no CNS que cogitou inclusive 

a ampliação do foco da instituição, deixando de ser apenas sobre câncer de mama, contou a 

entrevistada n° 9. “O CNS é um espaço de poder, entende? E a gente tem aberto uma 

discussão muito grande sobre saúde da mulher e ela quer ir pra lá. Os interesses são muito 

grandes e elas (as ISC-CM) estão atuando em todas as áreas [...]” (Entrevistada n° 9).  

A representante da indústria farmacêutica, entrevistada n° 15, não concorda que o 

relacionamento com o governo seja decisor na inclusão de novos medicamentos, mas citou a 

participação nos conselhos como uma ação importante para exercício do controle social.  

O relacionamento das ISC-CM com Poder Executivo é muito importante para garantia 

de políticas públicas satisfatórias. Entretanto, é importante perceber que a maioria das 

instituições não está preparada para uma atuação consciente e livre de vieses. A análise do 

discurso dos entrevistados e dos dados coletados em campo e em visitas aos sites das 

principais ISC-CM mostrou que as instituições que se destacam no cenário político são 

patrocinadas por indústrias farmacêuticas.  
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Contudo, há instituições que não se relacionam com a indústria, mas estas são, 

predominantemente, assistencialistas e não influenciam as decisões relacionadas a políticas de 

saúde. Os dados permitem inferir que as instituições mais fortes são fruto do trabalho 

desenvolvido por algumas indústrias – abordado com detalhes no tópico 6.3. Esses 

laboratórios escolhem as instituições, promove seu fortalecimento institucional para torná-las 

defensoras de seus interesses. 

 

5.3.2 Relacionamento com o Poder Legislativo 

 

No relacionamento das ISC-CM com o Poder Legislativo uma das estratégias 

empreendidas é a interação sobre o que tramita na área da saúde e cobraça acerca do 

andamento desses projetos, revelou a entrevistada n° 1 – representante do grupo ISC. Ela 

ressaltou, entretanto, que esse trabalho de advocacy, desenvolvido pelo movimento de AIDS 

desde a constituinte, é ainda muito recente para as ISC-CM. Essa entrevistada também 

revelou que a ISC-I n° 1 mantém um escritório, em Washington, especializado em advocacy 

para fazer lobby diretamente com o congresso americano e que essa instituição oferece, 

anualmente, capacitações a todas as ISC vinculadas a ela; a última aconteceu no EUA e focou 

o trabalho desenvolvido junto ao congresso americano.  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio, a entrevistada n° 15, representante da indústria 

A, afirmou que sua empresa oferece capacitação às instituições sobre acompanhamento de 

projetos de lei.  

 

Você sabe quantos projetos de lei têm espalhados? [...] Quem são os 
deputados ou senadores? Beleza! Vamos criar uma agenda com esses caras e 
dizer: Sabe aquele seu projeto de lei que está engavetado desde de 1900 e 
bolinha? Eu tenho interesse enquanto sociedade civil (Entrevistada n° 15). 
 

 Para ela, a interação e construção de uma agenda com parlamentares permite informar 

as pessoas eleitas pelo povo quais são suas necessidades, mas não são decisórias na inclusão 

de novos medicamentos. No entanto, a entrevistada n° 4, representante da ISC-CM n° 1, que é 

apoiada pela ISC-I n° 1 e pela indústria A, confirmou a existência de lobby com o congresso e 

que a pressão das instituições foi muito importante para inclusão do medicamento A no SUS. 

Em sua opinião, essa era a única forma de garantir o fornecimento do medicamento em 

âmbito nacional. 
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Durante o encontro das instituições, a entrevistada n° 4 contou que sua instituição tem 

planos de reproduzir, no Brasil, o modelo de relacionamento com o Legislativo aprendido 

com a ISC-I n° 1. Para isso, será montada, ainda esse ano, uma base da instituição em Brasília 

para monitoramento de políticas públicas.  

Há, portanto, indicação de que a construção de redes entre as ISC-CM e o Legislativo 

seja fruto do relacionamento de determinadas instituições nacionais com instituições 

internacionais experientes nessa área e com a Indústria A. 

Outra conquista importante das instituições que só foi possível através do 

relacionamento com parlamentares foi a aprovação da Lei 12.732, que estabelece o prazo de 

60 dias para início do tratamento do câncer. No encontro das instituições, a entrevistada n° 4 

falou às demais instituições: “Se a ANS impõe prazo para atendimento porque o SUS não 

tem? São dois tipos de cidadãos? Foi nisso que nos espelhamos e foi por isso que passou no 

congresso e agora temos que fazer valer”.  

Ela contou que as instituições se emprenharam para aprovação da lei no mês de 

outubro, quando todos estavam mais sensíveis à causa. E que foram para Brasília e tiveram 

ajuda de uma senadora para colocar a lei em votação. Durante a sessão, no senado, elas 

passaram bilhetes para o senador Sarney que mediante a insistência aprovou nos últimos 

minutos. “[...] Com as pessoas já de pé e muitos de costas, ele leu e falou: Ninguém é contra, 

então está aprovado” (Entrevistada n° 4).  

Durante o encontro das ISC-CM, um defensor público federal comentou que todos os 

parlamentares se elegem com patrocínio e depois têm de trabalhar os interesses de seus 

patrocinadores durante o mandato. Ou seja, há uma influência muito forte na política e as 

instituições estão aprendendo a fazer isso, comentou. Nas suas palavras, é necessário fazer o 

“lobby do bem” com os “defensores” do câncer de mama em Brasília. Difícil é saber até que 

ponto um relacionamento permeado de interesses pode ser “do bem”. 

Contrariando essa ideia, a entrevistada n° 3, do grupo ISC, afirma que o 

relacionamento das ISC-CM com o governo é muito superficial, porque não traz visibilidade e 

nem votos para os parlamentares. Entretanto, durante o encontro das instituições, em um 

momento informal, ela comentou o discurso da entrevistada n°4.  

 

A [entrevistada n° 4] um dia me disse que não adianta ficar fazendo crochê, 
tem de ir para o planalto. Ela é marqueteira e se envolve com laboratórios 
por isso dá visibilidade à causa. Esse encontro já acontecia antes da 
existência da ISC-CM n° 1, tanto que aproveitaram o número, mas a 
[entrevistada n° 4] dizia que era encontro de comadres e que tínhamos que 
fazer uma coisa grande (Entrevista n° 3). 
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 Seu comentário nos faz supor que embora ela conhecesse esse tipo de relacionamento, 

não quis revelá-lo durante a entrevista; talvez por medo de associar a imagem das ISC-CM a 

interesses políticos escusos. 

Há ainda outras estratégias de relacionamento com o Legislativo, como, por exemplo, 

a prática de advocacy em nível local, de acordo como a entrevistada n° 1. E a cooperação com 

informações sobre o serviço oferecido aos pacientes oncológicos, através do projeto de 

ouvidoria desenvolvido pela ISC-CM n° 2 cujas informações coletadas também são 

encaminhadas aos parlamentares de todos os estados (do senado à câmara de vereadores); 

como contou a entrevistada n° 5.  

Apenas dois entrevistados no grupo que representa o Estado citaram o relacionamento 

entre as ISC-CM e o Poder Legislativo, a saber: os entrevistados n° 8 e 11 que citaram o 

relacionamento com os três Poderes, portanto, as informações que lhes foram atribuídas no 

tópico anterior também se aplicam ao Poder Legislativo. Recapitulando, o entrevistado n° 8 se 

referiu à construção de agendas de trabalho com os atores importantes no acesso a 

medicamentos, também no Legislativo. E o entrevistado n° 11 citou a formação de lobby no 

congresso nacional que favoreça aos interesses da indústria farmacêutica. Os demais 

entrevistados do Estado não mostraram conhecimento a respeito desse tipo de estratégia das 

ISC-CM.  

Esse tipo de relacionamento é fundamental na medida em que possibilita conquistas 

importantes para o tratamento de câncer no SUS, como por exemplo, a definição de um prazo 

para início de tratamento, que, consequentemente, obriga a ampliação da rede de assistência. 

Contudo, também nesta forma de relacionamento com o governo há o risco de que as 

instituições se tornem atravessadoras dos interesses da indústria farmacêutica. 

 

5.3.3 Relacionamento com o Poder Judiciário 

5.3.3.1 Como cada grupo de entrevistados avalia essa estratégia 

 

 Segundo a Constituição Brasileira, o direito à saúde é direito social, devendo ser 

garantido pelo Estado “[...] 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 

a sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 2009g, p.40). Reforçando o direito 

constitucional a saúde, nos artigos 6º e 7º da Lei n° 8080/90, é garantida, integralmente, aos 
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cidadãos a assistência terapêutica, inclusive farmacêutica (BRASIL, 1990). Nos anos 90, 

mesma época em que foi criado o SUS, começaram a surgir os processos judiciais para 

garantia de acesso a saúde movidos pelas pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os avanços das 

políticas públicas para essa condição patológica parecem ter motivado outros movimentos 

sociais organizados e a população em geral (Ventura e colaboradores, 2010). 

 Os entrevistados desta pesquisa são unanimes em afirmar que o acesso a 

medicamentos pela via judicial representa a garantia do direito à saúde. As opniões divergem 

quando se trata dos limites para utilização dessa via. A maioria das entrevistadas do grupo de 

Instituições da Sociedade Civil (ISC) defende o direito irrestrito aos medicamentos, ainda que 

pela via judicial, sem considerar a necessidade de políticas públicas para seu fornecimento. 

Para as entrevistadas n° 1 e 5, desde que o medicamento seja registrado no país e que se 

comprove a necessidade do paciente, é legítima a abertura de um processo jurídico que 

obrigue o Estado a pagar. Na mesma linha de raciocínio, as entrevistadas n° 3 e 4 afirmam 

que a judicialização é a única forma eficiente de conseguir os medicamentos que não estão 

disponíveis no SUS.  

 Na opinião da entrevistada n° 4, é a defasagem na revisão da tabela de valores e na 

incorporação de tecnologia que provoca a judicialização. A entrevistada n° 3 contou que a 

maioria dos requerimentos administrativos do medicamento B é indeferida, o que obriga as 

pacientes a recorrer ao Judiciário. Ela argumentou que o principal motivo para a não 

incorporação dos medicamentos é o custo e não o nível de evidências, já que o tamoxifeno, 

por exemplo, quando ainda custava caro também não estava nos protocolos e só era fornecido 

através da justiça.   

 A entrevistada n° 7, usuária de ISC-CM, contou que quando precisou do medicamento 

B foi obrigada a recorrer ao Judiciário e mesmo com mandado de segurança o medicamento 

não foi fornecido regularmente. Para ela, é um absurdo ter de entrar na justiça para conseguir 

um medicamento. O processo judicial desgasta ainda mais as pacientes que, na maioria das 

vezes, não têm dinheiro para fazer uma procuração em cartório e têm de fazer todo tramite por 

conta própria, afirmou a entrevistada n° 3. Os processos, normalmente, são muito demorados, 

e às vezes quando o medicamento é disponibilizado para retirada a paciente já morreu, 

afirmou a entrevistada n° 4.  

 Na opinião das entrevistadas n° 9 e 10, representantes do Estado, por um lado, a 

judicialização força o Estado a se organizar para prover o que foi definido através das 

políticas de saúde prioritárias, mostrando que o brasileiro, cada vez mais se conscientiza do 

seu direito à saúde e à vida. Para a entrevistada n° 12, pesquisadora na área, não se pode 
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afirmar que a demanda judicial é totalmente manipulada porque ela reflete o perfil 

epidemiológico e o contexto de fragilidades programáticas de determinados locais. Nesse 

sentido, Baptista (2009, p. 829) afirma que a judicialização tem “efeito benéfico na 

responsabilização do Estado em desenvolver procedimentos adequados de incorporação, 

compra e distribuição de procedimentos terapêuticos pela rede pública”. 

 Por outro lado, a judicialização pode resultar do processo de medicalização, se 

constituindo num problema para o sistema de saúde. Porque, em geral, são pleiteados 

medicamentos novos, sem evidência clínica e de alto custo cuja compra, provavelmente, irá 

utilizar recursos destinados à manutenção das políticas, destacaram ainda as entrevistadas n° 9 

e 10. Ventura e colaboradores (2010) destacam que na judicialização da saúde a principal 

problemática é saber como o Estado, no âmbito dos três Poderes, “deve proteger as pessoas 

dos riscos das novidades oferecidas pelo “mercado de saúde”, que, não raramente, cria 

“necessidades” para “vender” soluções”. Sem, contudo, deixar de prestar assistência, e 

garantir o acesso, de maneira igualitária, às novas tecnologias que também podem ser 

benéficas.  

Os medicamentos oncológicos contribuem grandemente para os gastos com a demanda 

de saúde, principalmente devido a grande inovação tecnológica e seu alto custo. Em 2005, o 

município de São Paulo gastou R$ 661 mil na aquisição de antineoplásicos que representaram 

75% do gasto com a aquisição de medicamentos por determinação judicial (VIEIRA; 

ZUCCHI, 2007).  

Quando se trata da judicialização de medicamentos de alto custo, comumente 

empregados no tratamento farmacológico do câncer de mama, os indivíduos e as ISC são 

motivados por diversos fatores. Por exemplo: (i) o medicamento é disponibilizado no 

mercado, mas não é incorporado pela política; (ii) o medicamento é incluso na política, mas 

não há garantia de acesso e (iii) o medicamento em fase experimental é requerido sob 

influência da indústria farmacêutica (DINIZ; MEDEIROS; SCHWARTZ, 2012). Para Diniz, 

Medeiros e Schwartz (2012), a motivação original do individuo e as razões apresentadas para 

a judicialização permitem qualificar os “[...] requerimentos como reparações justas de 

omissões da política ou interferências indevidas do Judiciário na execução da política”.  

 Se o Executivo não tem políticas públicas suficientes para atender a população, o 

Ministério Público tem de exigir que sejam implantadas, lembrou o entrevistado n° 8. Por 

outro lado, nas questões de saúde as pessoas não podem esperar; por isso é aceitável que se 

resolva as situações imediatas através da via judicial, mas se não houver um caminho paralelo 
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de construção do acesso haverá judicialização ad eternum com solução apenas de casos 

individuais, pontuou o mesmo entrevistado.  

 Uma solução possível, no Judiciário, é a promoção de ações coletivas que promovam 

transformação das políticas públicas, afirmou a entrevistada n° 14, defensora pública federal. 

Ela conclui que a condução de ações individuais serve apenas à desorganização do sistema de 

saúde, “[...] mas se chega o assistido individual aqui a gente vai fazer porque ele tá morrendo” 

(entrevistada n° 14). Como saber se esse paciente realmente “está morrendo” e se o 

medicamento pleiteado é a única opção de tratamento? Embora a utilização da via judicial, 

como lembrou o entrevistado n° 11, que é procurador estadual, seja essencial no estado 

democrático de direito para assegurar tutela de direitos fundamentais, incluindo o direito à 

saúde, a questão é saber de que forma esse direito será garantido e qual a instância com maior 

capacidade institucional para avaliar a pretensão do paciente, argumentou o mesmo 

entrevistado. 

 A entrevistada n° 14 relatou que seu núcleo, na Defensoria Pública da União (DPU), 

planeja a elaboração de ações coletivas para inclusão no SUS dos medicamentos mais 

requisitados pela população, e que já foi feita uma pesquisa para detectar os medicamentos 

mais procurados. Em sua opinião, se muitas pessoas, de fontes diferentes, precisam de um 

mesmo medicamento ele tem de ser oferecido pelo sistema. Durante a entrevista essa mesma 

entrevistada concluiu que as ISC também são uma boa fonte de informação. Quando 

confrontada com a questão da influência das indústrias sobre as instituições, ela respondeu: 

“Não tem uma fórmula em que você diga com 100% de certeza que um medicamento é 

necessário”; já que a indústria também influência a prescrição (entrevistada n° 14).  

 Entretanto, o aumento do número de ações não é condição sine qua non para inclusão 

de um medicamento, já que a demanda pode estar sendo influenciada. E, como já foi 

discutido, o Estado não pode custear todos os medicamentos disponíveis no mercado para 

toda população e, por isso, deve-se avaliar quais as opções terapêuticas com a melhor relação 

custo-efetividade e não tomar a demanda judicial como o tratamento de que a população 

necessita. 

 A representante da indústria, entrevistada n° 15, concorda que as ações judiciais não 

são a forma mais eficiente de acesso a medicamentos porque não provocam mudanças nas 

políticas. Para ela, essa não é uma estratégia sustentável, porque não engaja o paciente e seus 

familiares na luta pela oferta de medicamentos no SUS. Certamente, essa indústria sabe que a 

sustentabilidade das vendas no mercado farmacêutico estará mais garantida com a inclusão do 

medicamento no SUS do que apenas com o acesso através da justiça. Não obstante, a via 
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judicial além de uma forma rápida e eficiente para obtenção do medicamento prescrito, 

também pode estar sendo utilizada como uma ferramenta para pressionar a inclusão de novas 

terapias no SUS.   

 

5.3.3.2 Como atuam as Instituições da Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de 

Mama (ISC-CM) 

 

 A análise dos dados mostra que a via judicial é uma das estratégias das ISC para 

acesso a medicamentos, principalmente àqueles que não são cobertos pelo SUS. A ISC-CM 

n° 3 conta com a ajuda de uma advogada voluntária que assessora as mulheres na busca por 

seus direitos, inclusive no caso de medicamentos, informou a entrevistada n° 3. Também é 

uma política da ISC-CM n° 1, e da maioria das instituições parceiras, orientar as pacientes a 

procurar assessoria jurídica oferecida pelas Defensorias Públicas, sempre que precisam 

recorrer judicialmente para acesso a medicamentos, informou a entrevistada n° 4. As ações 

são movidas individualmente já que ações coletivas são mais demoradas, contou a 

entrevistada n° 5. Essa mesma entrevistada confirmou que as pacientes são orientadas a 

procurar a DPU e contou que sua instituição também presta orientações jurídicas por telefone 

à sociedade.  

 No encontro das ISC-CM, um defensor público federal convidado como palestrante 

informou aos presentes que a DPU apoia a causa do câncer de mama e que as pacientes 

podem contar com essa ferramenta para judicializar o acesso a tecnologias. “A questão tempo 

faz parte do tratamento do câncer. [...] Então a gente se uniu (referência a ISC-CM n° 1) para 

mudar isso. A coisa evolui muito e rápido, mas ainda falta muito” (defensor público). Ele 

também orientou às instituições acerca da confecção de manuais com orientações sobre como 

buscar os medicamentos na justiça e sua distribuição às associadas e aos serviços de 

assistência social dos CACONS e UNACONS.  

 

Não é para judicializar o que não precisa. Não queremos dar dinheiro para os 
laboratórios, mas as pessoas têm direito a saúde. Se uma pessoa não se 
adéqua ao tratamento ela tem direito a outro. Se há um tratamento no SUS 
ele tem de ser usado, mas nós temos direito ao melhor. Se há outro melhor, 
do melhor laboratório, vamos judicializar sim! (Defensor Público). 

 
Ele informou que muitas ações do medicamento A já foram ajuizadas em todo país e 

que o grande numero de ações fez com que São Paulo padronizasse esse medicamento desde 
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2008. O que comprova que o Judiciário pode estar sendo utilizado para pressionar a inclusão 

de medicamentos no SUS (MESSEDER; OSÓRIO-DE-CASTRO; LUÍZA, 2005).  

Outro palestrante também incentivou a busca por medicamentos através no Judiciário. 

 

Se a paciente tiver indicação de tratar com medicamento A e o governo não 
fornecer, a paciente tem de ir à justiça. Embora a judicialização não seja boa 
para o sistema, foi através dela que a AIDS conseguiu um dos melhores 
programas do mundo. Se o sistema não oferecer os exames e medicamentos 
no tempo em que o médico preconizar, as pessoas têm de procurar a 
defensoria (Médico n° 2). 

 

 Certamente, a informação amplia as perspectivas das pacientes e o apoio da defensoria 

é fundamental na garantia do direito a saúde, entretanto, é importante avaliar se há conflito de 

interesses dos atores envolvidos. Embora considere importante a utilização do Judiciário para 

litigância individual, a entrevistada n° 2, representante de ISC, não vê a judicialização, 

isoladamente, como uma forma de pressão pelas instituições, mas como uma ótima estratégia 

de ampliação de mercado para a indústria farmacêutica. 

 Essa mesma entrevistada contou que na audiência pública sobre judicialização da 

saúde, realizada pelo Supremo Tribunal Federal, a discussão girou em torno da 

“demonização” dos principais atores envolvidos. O gestor é culpado porque não autoriza a 

compra do medicamento; o paciente porque pede um medicamento caríssimo, às vezes, 

sequer aprovado pela ANVISA, que lhe proporcionará pequena sobrevida; e o juiz porque não 

considera o parecer técnico e legitima o fornecimento do medicamento, explicou a 

entrevistada. Ela argumentou que a responsabilidade do gestor é muito grande porque ele tem 

fazer valer a constituição. O interesse do paciente também, porque “[...] é a vida dele, não dá 

para negociar com ele. Se fosse a sua mãe você ia negociar? Vamos ser razoáveis!” E a 

responsabilidade do juiz é indiscutível, não se pode lhe tirar a autoridade para decidir, embora 

não seja doutor na matéria e, às vezes, não tenha condição para isso. Essa entrevistada, 

afirmou que o foco da discussão deveria ser o alto custo dos medicamentos e o uso político 

isolado do Judiciário pelas instituições.  

 As principais ISC-CM, no entanto, não atuam dessa forma. Os dados deste estudo 

convergem para uma atuação focada no relacionamento e influência sobre os Poderes Estatais 

para garantia do acesso a medicamentos, sem considerar as questões orçamentárias. O 

documento elaborado pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à 

Saúde da Mama (Femama) em parceria com a American Cancer Society sobre mobilização da 

sociedade civil, citado pelo entrevistado n° 8, representante do Estado, também traz instruções 
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sobre o Judiciário. Outros representantes do Estado, os entrevistados n° 9, 10 e 11, acreditam 

que as ISC influenciem a busca por medicamentos pela via judicial. Para o entrevistado n° 8, 

elas promovem uma visão deturpada do texto constitucional que preconiza a saúde como um 

dever do Estado sem considerar a necessidade de políticas e, estimulam a demanda judicial 

por medicamentos. Não se pode negligenciar que a integralidade, uma das bases do SUS, deve 

ser entendida como assistência de alta, média e baixa complexidade e não como qualquer 

opção terapêutica, disponível ou não no sistema (LOPES e colaboradores, 2010). 

 A lei de ação civil pública, n° 7.347 (BRASIL, 1985), prevê em seu artigo 5°, inciso V 

e alíneas a e b, que são legitimadas instituições constituídas a mais de um ano para defesa dos 

interesses dos associados; podendo inclusive impetrar ações coletivas. Apesar da permissão 

legal, o discurso das representantes das ISC-CM revela que elas não agem dessa forma. 

Corroborando com essa informação, o entrevistado n° 11 contou que, no estado onde atua, 

não há processos coletivos movidos por instituições para acesso a medicamentos. O que, em 

sua opinião, se deve ao fato de instituições encaminharem seus pacientes à defensoria, 

individualmente.  

 Os dados sinalizam que as ISC-CM têm como política a criação de parcerias com 

defensores públicos. O entrevistado n° 8 foi convidado como representante do Estado para 

outro evento organizado por uma ISC-CM e relatou a participação de um defensor público, 

“vendendo a ideia de que determinados medicamentos deveriam ser ofertados pelo SUS” 

(Entrevistado n° 8). A entrevistada n° 14 considera importante o relacionamento das 

instituições de pacientes como a defensoria, embora, na sua percepção, isso não aconteça no 

estado onde atua. Não obstante, ela se mostrou interessada em construir essa parceria que, em 

sua opinião, poderia melhorar o acesso a medicamentos. 

 Ao longo do estudo, foram se delineando novas formas de acessar o Judiciário que 

vem sendo desenvolvidas pelas ISC-CM patrocinadas por indústrias farmacêuticas. Cabe ao 

Judiciário enfrentar o desafio de saber e poder diferenciar as ações que possam de fato trazer 

avanços na garantia dos direitos de cidadania no Brasil, daquelas que apenas visam à 

expansão de interesses de mercado. Trata-se de garantir o direito legítimo e fundamental de 

acesso aos medicamentos no sentido da promoção da saúde e, não, de lutar pelo direito ao 

consumo de mercadorias, em nome da saúde (SOARES; DEPRÁ, 2012). Para isso, é urgente 

a capacitação se seus componentes sobre as questões de saúde pública.   

 

5.3.3.3 Sobre a influência da indústria farmacêutica 
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 Chieffi e Barata (2010) sugerem a relação entre o advogado e o fabricante do 

medicamento, em sua análise de ações judiciais em São Paulo. As autoras também 

mencionaram a possível existência de lobby da indústria com instituições de portadores de 

doenças crônicas, com base no trabalho de Angell (2008). Para elas uma maneira de 

investigar a criação de uma “indústria” de processos é analisar sua distribuição em relação aos 

agentes ajuizadores das ações.  

 Santos & Gonçalves (2006 apud CHIEFFI; BARATA, 2010, p. 426) analisaram os 

mandados judiciais ajuizados contra a União, entre abril de 2005 e março de 2006, e 

concluíram que o “[...] fluxo dos autores envolvidos produz indícios de que existe um 

esquema montado para acionamento do Estado, envolvendo instituições de pacientes, 

advogados e possivelmente a indústria farmacêutica”. 

 Em 2008, a polícia civil do estado de São Paulo, através da operação “Garra Rufa” 

identificou, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo (SES-

SP), três quadrilhas integradas por médicos, advogados, representantes de laboratórios 

farmacêuticos e associações de pacientes que atuavam no município de Marília para obtenção 

de medicamentos através da justiça (WESTIN; KAWAGUTI, 2008). A SES forneceu um 

banco de dados com os mandados judiciais à polícia que permitiu desvendar o esquema.  

 

Em linhas gerais, o estratagema corporativo engendrado por essas três 
empresas consistia na localização e identificação de pacientes que 
aparentavam padecer de específicas moléstias; na captação de médicos 
propostos a prescrever determinados fármacos, para que, na sequencia, 
advogados manejassem as respectivas ações judiciais, visando compelir o 
Estado de São Paulo, mediante a coerção do Poder Judiciário, a comprar e 
fornecer os medicamentos que eram produzidos por aqueles três potentados 
farmacêuticos. (OLIVEIRA; MORAES, 2011).  
 

 A despeito dos artigos científicos que abordam o relacionamento entre ISC e a 

indústria e de situações como a citada acima, a entrevistada n° 1, representante do grupo de 

ISC, não concorda em associar o envolvimento entre instituições e indústrias farmacêuticas 

com a judicialização da saúde. Ela citou artigos que se referem ao assunto, criticando-os e 

refutou a hipótese de que a demanda é manipulada, já que os pacientes existem e precisam do 

medicamento. Para ela, a demanda é real e poderia estar invisível devido à inexistência de 

ações.   

 Essa entrevistada informou, ainda, que a maioria das ISC-CM não consegue oferecer 

assistência jurídica às associadas por falta de recursos financeiros. E argumentou que a ISC-

CM n° 4, por exemplo, só pôde voltar a oferecer orientação jurídica através de um projeto 
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construído em parceria com a ISC-I n° 1. Essa entrevistada destacou que a assessoria não se 

restringe ao acesso a medicamento, mas também aos benefícios sociais e à reconstrução 

mamária. Para ela, é limitado dizer que a assessoria jurídica está constituída exclusivamente 

para servir aos laboratórios.  

 No entanto, ambas as instituições têm parceria com indústrias farmacêuticas. ISC-CM 

n° 4 divulga em seu site o projeto que se propõe à promoção do acesso integral à saúde 

através de advocacy e a informação das mulheres com câncer de mama sobre seus direitos 

legais através do site e de cartilhas. Na mesma página são exibidas as logomarcas da ISC-I n° 

1, da Indústria A e da ISC-I n° 2 que tem como parceiros a Indústria A e mais sete indústrias 

farmacêuticas multinacionais. O projeto também teve patrocínio de outra indústria 

multinacional. 

 A entrevistada n° 2, representante de ISC, afirmou que as indústrias farmacêuticas 

influenciam o processo de judicialização da saúde. E contou uma experiência vivida durante a 

ministração de um curso a alunos do MP, em São Paulo. Uma promotora lhe questionou sobre 

o fato de, recorrentemente, receber petições de pessoas hipossuficientes assinadas por 

escritórios da Avenida Paulista. Na opinião dessa entrevistada é a indústria farmacêutica 

quem custeia esses processos.  

  

Se você entra com uma petição pedindo determinado medicamento muito 
caro e sabendo que a possibilidade de você receber é muito grande... É um 
mercado. Isso vai ter que ser comprado de alguém. É muita ingenuidade 
achar que a pessoa que vende esse medicamento não tem interesse nessa 
ação. É claro que tem! (Entrevistada n° 2) 
 

 Lopes e colaboradores (2010) avaliaram os processos judiciais, para acesso a 

medicamentos oncológicos, contra a SES-SP, nos anos de 2006 e 2007, e identificaram que a 

maioria dos pedidos se concentrou em cinco advogados e resultaram em gasto de R$ 16 

milhões. Segundo Messeder, Osório-de-Castro e Luíza (2005) a condução das ações judiciais 

contra a Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio de Janeiro (SES-RJ), em 2005, foi 

feita em 20,3% dos casos por escritórios particulares de advocacia e, destes, grande parte é 

integrante de instituições de portadores de condições patológicas específicas ou de instituições 

não governamentais.  

 O entrevistado n°11, procurador estadual, também afirmou que as indústrias 

farmacêuticas influenciam o processo de judicialização da saúde. Esse entrevistado, que é 

procurador estadual, também citou a repetição de médico prescritor, advogado e medicamento 

nos processos judiciais. O que mostra uma vinculação com a mesma base que reúne aqueles 
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pacientes. Os demandantes são pessoas hipossuficientes que não teriam recursos para custear 

atendimento jurídico privado, mas são representadas por um advogado que afirma não cobrar 

honorários, pontuou o entrevistado n° 11. “É claro ele está sendo pago pela indústria 

farmacêutica” (entrevistado n° 11).  

 Os entrevistados n° 11 e 13 relataram que algumas instituições, de outras doenças, 

oferecem assistência jurídica e incentivam os pacientes a pleitearem, individualmente, um 

medicamento não padronizado com petições assinadas por advogados do mesmo escritório. O 

entrevistado n° 11, relatou que as demandas giram em torno das mesmas substâncias que, 

curiosamente, são produzidas pelo laboratório farmacêutico que financia a instituição. “É uma 

engrenagem muito perversa da indústria farmacêutica para conseguir ampliação de mercado” 

que utiliza os pacientes para obtenção de lucro, à custa de toda sociedade que pagará aquele 

tratamento (entrevistado n° 11). Os pacientes, extremamente vulneráveis pela iminência de 

morte se tornam alvos fáceis e são seduzidos por apostas medicamentosas, afirmou a 

entrevistada n° 10, que é analista de políticas públicas. Ela argumentou que “[...] É do (ser) 

humano garantir sua própria vida, e aí eu entendo que as pessoas fiquem muito esperançosas. 

É natural que elas queiram se apegar a alguma chance de viver mais ou viver melhor” 

(entrevistada n° 10). 

 Nem sempre há estudos de eficácia e de custo-efetividade do medicamento 

judicializado. “É uma opção de um médico e a gente nem sabe o que está por trás daquele 

médico também para prescrever aquela droga. De quantos cursos e seminários ele participou 

daquela indústria? Quantas viagens internacionais ele realizou?” (entrevistado n° 11). Para 

ele, o sistema de justiça ainda não se conscientizou de todo esse mercado. E enquanto isso, 

“Eles (os laboratórios) saem à caça de pacientes, no Brasil inteiro. E aí usam essas instituições 

para buscar clientela. E aí usam o caminho da judicialização para conseguir vender seu 

produto” (entrevistado n° 11).  

 Para o entrevistado n° 8, embora a via judicial seja uma estratégia muito interessante 

para acesso a medicamentos, é preciso que sejam construídas soluções de médio e longo prazo 

para o problema. Caso contrário, se tornará uma via enviesada, a serviço dos interesses da 

indústria de medicamentos, na qual o problema coletivo não é resolvido. Na opinião desse 

entrevistado, as instituições podem surgir com interesse genuíno de ajudar as pessoas, mas na 

sua trajetória são utilizadas pelas indústrias de equipamentos e medicamentos para pautar o 

acesso a novas tecnologias, inclusive no Judiciário.  

 O entrevistado n° 11, suspeita, inclusive, da existência de lobby no Judiciário para 

favorecimento da indústria de medicamentos, sobretudo porque a inclusão de novos 
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medicamentos no SUS envolve muitos interesses e quantias enormes de dinheiro, afirmou. 

Esse entrevistado relatou, ainda, que, em muitos casos, as indústrias não têm interesse em 

registrar o medicamento no Brasil, ou o registram, mas não fabricam aqui porque não 

concordam com o preço fixado pela CMED (Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos). Dessa forma elas não têm os custos com registro e/ou 

manutenção de uma planta para fabricação no país e incentivam a utilização da via judicial 

para forçar a importação pelo preço praticado em outros países que é maior.  

 O entrevistado n°11 também explicou que embora as instituições concluam que um 

medicamento é essencial para seus pacientes, em muitos casos, não entram com processo 

administrativo para inclusão do medicamento no SUS através da CONITEC. Isso porque são 

requeridos diversos documentos que comprovem a segurança e eficácia do medicamento e 

então é mais fácil utilizar a via judicial, de acordo com esse entrevistado. Para ele, a indústria 

farmacêutica utiliza a judicialização para forçar o consumo de medicamentos num mercado de 

190 milhões de brasileiros, o SUS; com essa estratégia ela força a entrega dos medicamentos 

não incorporados pela CONITEC. 

 Observa-se a formação de um fluxo que muito provavelmente forçará a inclusão do 

medicamento no SUS. Porque se o medicamento tem sua inclusão indeferida pela CONITEC 

o número de requerimentos através da justiça aumentará e assim os gastos do MS, que poderá 

acabar incorporando tal medicamento para que sua compra seja centralizada e assim 

diminuam-se os gastos. 

 Os entrevistados n° 11 e 13, respectivamente, procurador e juíza, que atuam no mesmo 

estado, relataram que um medicamento para doença renal teve a incorporação indeferida, em 

2011, pela CITEC (Comissão de Incorporação de Tecnologias), antecessora da CONITEC, 

mas, hoje, praticamente todos os pacientes renais crônicos daquele estado recebem o 

medicamento por mandado judicial. Para a entrevistada n° 13, há indicações de que a 

instituição que reúne esses pacientes é patrocinada pela indústria farmacêutica que quer 

incorporar o medicamento. Essa história, ainda que não se refira a nenhuma ISC-CM, ilustra 

os caminhos que podem estar sendo trilhados por algumas indústrias. Essas empresas 

patrocinam uma instituição que trabalhe com uma condição patológica de seu interesse e a 

incentivam a pressionar a inclusão de seus medicamentos no SUS.  

 Na opinião da entrevistada n° 12, representante do Estado, é um exagero dizer que a 

demanda judicial é incongruente e unicamente uma estratégia da indústria farmacêutica para 

ampliar seu mercado; porque uma análise mais detalhada da demanda associada a dados 

epidemiológicos mostra que os números são coerentes. Para ela, o que acontece é que a 
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indústria farmacêutica como qualquer outra, se aproveita do contexto e faz marketing junto às 

instituições. Entretanto, o segmento farmacêutico não pode ser comparado aos demais, porque 

compreende empresas que vendem produtos relacionados à saúde. Portanto, a propaganda 

dirigida a leigos pode ser negativa ao uso racional de medicamentos. Por isso, no Brasil, a 

propaganda de medicamentos que necessitam de prescrição médica é restrita aos profissionais 

de saúde. 

 Em relação à influência da indústria na judicialização da saúde, para entrevistada n° 

15, representante da indústria, existe uma linha muito tênue entre patrocínio e exercício da 

influência, onde o diferencial é o posicionamento de cada indústria. Ela afirmou que sua 

empresa trabalha de forma idônea, mas é comum que indústrias proponham um contrato de 

financiamento de projetos das ISC, e façam acordos informais para associar o patrocínio à 

demanda judicial de medicamentos. Como a maioria dos medicamentos inovadores é 

protegida por patentes, a situação se agrava, pois incorre em monopólio de fornecimento e 

controle de preços, que tendem a ser mais altos dos que os praticados em mercados 

concorrenciais (DINIZ; MEDEIROS; SCHWARTZ, 2012). 

 Nesse cenário, uma questão que precisa ser pontuada é o preparo dos juízes para 

interpretar as informações técnicas relevantes, antes de dar um veredicto, para que o 

Judiciário não fique à mercê de ações que podem “[...] acobertar os interesses de 

determinados laboratórios farmacêuticos, responsáveis pela comercialização de inovações 

terapêuticas inacessíveis financeiramente aos autores” (MARQUES; DALLARI, 2007). 

 

5.3.3.4 Posicionamento do Poder Judiciário 

 

 Certamente, as demandas de saúde sensibilizam o sistema de justiça. Como explicou a 

entrevistada n° 14, defensora pública federal, “Quem vai negar uma tutela de saúde tranquilo? 

Tem gente que nega, mas eu não acredito que seja uma posição confortável. O juiz fala: sou 

que vou dormir com o peso? Não vou, não é?” (Entrevistada n° 14). Negar o medicamento a 

um paciente com câncer é sinônimo de lhe tirar a esperança de sobreviver, na opinião da 

entrevistada n° 13. Apesar disso, ela entende que nem todos os pedidos são legítimos. Alguns 

processos pedem a “[...] medicação mais milagrosa, para o paciente que você observa que já 

está com metástase e quer aquela medicação que alguém ouviu falar, dá Alemanha...” 

(entrevistada n° 13). 

Para tentar minimizar o impacto do Judiciário na saúde pública o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) tem proposto atividades para discussão do assunto. Em março de 2010, o 
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CNJ instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, através da Resolução nº 107/2010 

(BRASIL, 2010c). O Fórum tem como responsabilidade a elaboração de estudos, medidas e 

normas que servirão para o aperfeiçoamento de procedimentos e prevenção de novos 

conflitos. Como produto do Fórum, o CNJ publicou a recomendação n° 31, de 30 de março de 

2010, visando à adoção pelos tribunais de medidas que subsidiem os magistrados e demais 

operadores de direito e assegurem maior eficiência na solução das demandas judiciais por 

assistência a saúde. O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou entre outras questões, (i) a 

carência de informações clínicas prestadas aos magistrados a respeito dos problemas de saúde 

enfrentados pelos autores das demandas; (ii) a necessidade de prévia aprovação pela ANVISA 

para concessão de medicamento novo como forma de resguardar a saúde dos usuários de 

práticas com resultados ainda não comprovados ou mesmo prejudiciais aos pacientes; (iii) a 

necessidade de se prestigiar a capacidade gerencia dos gestores, as políticas públicas 

existentes e a instituição do sistema público de saúde; e (iv) a pratica de alguns laboratórios 

que não assistem os pacientes envolvidos em pesquisas experimentais finalizadas (BRASIL, 

2010b).  

O documento traz como principais recomendações: (i) celebração de convênios com 

objetivo de disponibilizar apoio técnico de médicos e farmacêuticos aos magistrados; (ii) 

restrição ao fornecimento de medicamentos ainda não aprovados pela ANVISA, ou em fase 

experimental, salvo as exceções expressas na lei; (iii) cerificação junto ao Conselho Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) se os requerentes fazem parte de programas experimentais de 

pesquisa, caso em que os laboratórios devem assumir a continuidade do tratamento (BRASIL, 

2010b).  

Em dezembro de 2011, aconteceu o segundo encontro do Fórum da Saúde que teve 

como principais recomendações: (i) fortalecer a capacitação permanente da magistratura no 

conhecimento do sistema de saúde e o papel de mediação da Defensoria Pública e Ministério 

Público com as Secretarias de Saúde; (ii) fomentar a presença de núcleos técnicos em todos os 

estados que forneçam informações às demandas nas justiças federal e estadual; (iii) 

publicização de práticas exitosas nos estados e melhoria do diálogo dos tribunais com os 

chefes dos demais Poderes; (iv) criação de mecanismos de controle para evitar duplicidade de 

fornecimento de medicamentos; (v) participação dos Conselhos Regionais de Medicina no 

controle da qualidade dos laudos médicos para fins de responsabilização de médicos frente à 

inconsistência técnica de atestados e laudos, e maior compromisso nas afirmações de 

urgência; (vi) proposição da atuação mais eficaz do Ministério da Saúde para a análise e 

inclusão de políticas públicas na ausência ou insuficiência delas; e (vii) promoção da 
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incorporação de tecnologia na área de saúde pelo SUS e a necessária atualização das tabelas 

de remuneração dos profissionais e dos procedimentos (BRASIL, 2011a). 

 Recentemente, o MS publicou, a pedido da Advocacia Geral da União (AGU), a nota 

técnica nº 1.131/2012 (BRASIL, 2012f) com subsídios para sua defesa nas ações judiciais em 

que se solicitam medicamentos oncológicos no âmbito do SUS. No documento o MS explica 

os motivos para inexistência de esquemas terapêuticos pré-definidos e se defende da suspeita 

de subfinanciamento do tratamento oncológico. Muitas vezes, os valores dos medicamentos 

citados nos processos estão muito além daqueles praticados no mercado e geralmente são 

medicamentos de maior custo pleiteados sem a necessária avaliação de eficácia, efetividade e 

custo-efetividade; em sua maioria testada contra placebo (mesmo na existência de tratamento 

estabelecido), utilizados com finalidade paliativa e avaliados em base de desfechos 

intermediários e de toxicidade e sem impacto sobre a mortalidade (BRASIL, 2012f). A nota 

afirma ainda que quando os estudos clínicos demonstram evidências de eficácia, efetividade, 

segurança e reprodutibilidade, o próprio MS toma a iniciativa de providenciar a sua 

incorporação à tabela do SUS e elaboração de proposta de PCDT para consulta pública e 

posterior publicação em portaria. 

 A entrevistada n° 13, que é membro do comitê do seu estado no Fórum da Saúde, 

explicou que estão sendo criados canais de diálogo com o Executivo para entender porque o 

medicamento não é fornecido e que, às vezes, as explicações são convincentes, outras não. 

Contudo, os membros do comitê concordam que algumas críticas sobre a interferência do 

Judiciário na saúde pública são pertinentes e que é preciso entender o SUS. Para ela, a 

estrutura administrativa deve ser respeitada, na medida do possível, sempre que isso não 

importar na privação da vida do paciente.  

 A atuação do CNJ tem permitido a construção entre os juízes do entendimento de que 

se houver alternativa terapêutica disponível no SUS e nenhuma justificativa contrária à 

utilização dessa terapia o pedido será julgado improcedente, explicou a entrevistada n° 13. Do 

contrário, ainda que seja um medicamento muito caro será deferido o fornecimento, ressaltou 

a entrevistada. A opinião dessa entrevistada vai ao encontro da posição defendida por Ventura 

e colaboradores (2010), que destacam que o juiz deve avaliar se as opções de tratamento 

oferecidas pelo SUS atendem às necessidades do demandante ou se há respaldo de evidências 

científicas para garantir que a prescrição médica requerida é único meio de promover sua 

saúde.  

 A entrevistada n° 13 argumentou que o acesso aos primeiros medicamentos para AIDS 

se deu pela via judicial. Embora o discurso da saúde pública critique o Judiciário pela 
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inserção numa seara da qual não tem conhecimento, isso se deve a luta por saúde 

empreendida em uma época em que o direito a saúde era uma incógnita. Atualmente, vive-se 

o extremo oposto em que a saúde é considerada um direito absoluto do paciente, o que 

também é um risco para o sistema, reconheceu essa entrevistada. 

 Há pouco tempo, o tratamento dado aos pedidos judiciais de medicamentos era 

padronizado. Independente do que estivesse sendo pleiteado, se aspirina ou um tratamento de 

um milhão, os modelos de petição inicial, contestação, parecer do MP, e sentença eram os 

mesmos; não se fazia nenhuma avaliação, afirmou o entrevistado n° 11. Ele contou que os 

juízes decidiam, na maioria dos casos... 

 

[...] no escuro, sem saber se aquelas drogas eram necessárias ou não para 
aquele tratamento, se eram inclusive indicadas. [...] Nem o juiz, nem o 
procurador, nem o defensor, nem o promotor, ninguém tinha conhecimento 
especifico do que se tratava a demanda, se era um demanda legítima ou não. 
Se aquilo poderia colocar em risco o próprio postulante. [...] Qualquer coisa 
que se pedia, a qualquer tempo, a qualquer custo, de qualquer dos entes, de 
todos ao mesmo tempo, se deferia (Entrevistado n°11). 

 

Hoje, há juízes mais cautelosos na avaliação dos processos, que começam a 

questionar, com base no parecer técnico – quando é disponibilizado – o fornecimento 

indiscriminado de medicamentos, afirmou o entrevistado n° 11. Mas, o deferimento de 

medicamentos sem avaliação criteriosa da adequação do pleito ainda acontece, “[...] porque 

muitos magistrados continuam com a posição de que se o médico prescreveu, não importa o 

que se fale porque ele sabe o que é bom para o paciente” (entrevistado n° 11). Na opinião 

desse entrevistado, o sistema de justiça, como um todo, ainda analisa as questões de saúde de 

uma forma muito ingênua.  

A entrevistada n° 14 afirmou que a tutela antecipada15 é concedida em, 

aproximadamente, 80% dos pedidos judiciais de medicamentos. Esse dado se aproxima do 

achado de Ventura e colaborares (2010), que analisaram os processos movidos contra a SES-

RJ, no período de um ano entre 2007 e 2008, e observaram que a antecipação de tutela foi 

concedida em 100% dos casos.  

A antecipação de tutela faz com que as ações impetradas, mesmo sem terem seu 

mérito julgado, sejam cumpridas, sem que a adequação do pleito tenha sido avaliada. Por ser 

tratar de uma questão de saúde, o juiz concede uma liminar que garante ao paciente o 

                                                 
15 A concessão da tutela antecipada é um ato jurídico processual que adianta ao postulante, total ou 
parcialmente, o direito ao que está sendo pleiteado antes que a ação tenha seu mérito julgado. É válida até que 
seja revogada ou suspensa por ato do mesmo juízo ou de órgão superior. 
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recebimento do medicamento requerido antes que seu processo seja julgado e que se verifique 

a adequação de sua demanda. A decisão parece envolver apenas as garantias constitucionais 

do cidadão, e ignorar o ponto de vista clínico e as consequências para a saúde do indivíduo 

(MESSEDER; OSÓRIO-DE-CASTRO; LUÍZA, 2005).  

 

É complicado que sobre a máxima de que a saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, qualquer nova opção terapêutica, pouco estabelecida, seja 
acessada por meio de compra por processo judicial em que o juiz tem muito 
pouca informação para arbitrar (Entrevistada n° 10).  

 

Considerando o cenário descrito, algumas questões precisam ser avaliadas e pesadas; 

por exemplo, se o indivíduo realmente necessita do medicamento pleiteado, se aquele é o 

melhor em termos da relação custo/benefício e se não pode ser substituído por outro 

disponível no SUS (CHIEFFI; BARATA, 2009). O Poder público, por sua vez, tem o dever 

de preservar o interesse coletivo e de balizar as escolhas nos princípios de universalidade e 

igualdade, consideradas as restrições orçamentárias. Para isso, os critérios técnicos precisam 

ser observados.  

Marques e Dallari (2007) concluíram que, em matéria de assistência farmacêutica, as 

decisões judiciais vêm influindo na tomada de decisões coletivas com base nas necessidades 

individuais. O fornecimento de um medicamento não padronizado pode representar a falta de 

outros para o restante da coletividade; o que viola o princípio da isonomia, previsto no Artigo 

5°, caput, da Constituição Federal, contribuindo para acentuar as desigualdades dentro do 

sistema de saúde (FERRAZ, 2009). Não basta, portanto, aos magistrados recorrerem tão 

somente à constituição e a lei orgânica do SUS para decidirem essas questões, uma vez que 

tais normas possuem caráter geral e não têm o escopo de definir o exato conteúdo do direito à 

saúde. Para Ventura e colaboradores (2010), o direito à saúde precisa equilibrar as dimensões 

individual e coletiva; respeitando as subjetividades, direitos e liberdades pessoais de todos a 

um custo aceitável para a sociedade.  

 

Na conjugação de interesses individuais e sociais e no cumprimento dos 
deveres do Estado de proteção da saúde de todos e de cada indivíduo, podem 
ser necessárias restrições à liberdade de alguns, em prol do bem-estar 
coletivo ou para o alcance de um determinado bem e interesse social 
(Ventura e colaboradores, 2010).  
 

Na opinião do entrevistado n° 11, quando o sistema de justiça defere o fornecimento 

do medicamento ele está fazendo, imperceptivelmente, uma escolha, já que os recursos para o 
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cumprimento da decisão deixarão de ser aplicados em outras políticas para as quais estavam 

reservados. Por outro lado, o juiz defere a demanda individual de alguém que, em tese, sem o 

tratamento, morrerá, afirmou esse entrevistado. Legitimo ou não, todo pedido de 

medicamento leva a uma escolha, seja do Judiciário ou do Executivo, mas, quando a decisão é 

tomada pelo Poder Judiciário não há participação pública, ressaltou ainda o mesmo 

entrevistado. 

O entrevistado n° 11 afirmou ainda que, sob a alegação de que os recursos são 

insuficientes, muitas vezes os hospitais induzem a busca por medicamentos pela via judicial. 

Como o ressarcimento aos tratamentos é feito por APAC aos hospitais, o fornecimento de 

medicamentos pela via judicial leva a duplo financiamento, afirmaram os entrevistados n° 11 

e 12. Ou seja, o paciente retira o medicamento através de mandado judicial e faz a infusão no 

hospital que já recebeu por aquele procedimento. Essa prática é conhecida pelo sistema de 

justiça que, infelizmente, não lhe dá a devida relevância e nem adota medidas para coibi-la, 

completou o entrevistado n° 11.  

Logo, as ISC-CM que deveriam representar os interesses das pacientes e prezar pela 

garantia de seus direitos podem estar sendo envolvidas, de maneira consciente ou não, num 

esquema que busca justamente o contrário. 

 

5.4 Relacionamento das ISC com a indústria farmacêutica 

 

Escobar e Gutiérrez (2008) afirmam que a relação entre as ISC e seus financiadores, 

sejam públicos ou privados, deve ser unilateral e assimétrica, economicamente, ou seja, não 

deve haver recompensa financeira para os doadores. Essa unilateralidade pode fazer com que 

as instituições visem à maior satisfação de seus “parceiros”, pela dependência financeira, em 

detrimento dos que justificam sua existência: os beneficiários, de acordo com os mesmos 

autores.  

Contudo, entre as entrevistadas do grupo ISC as opiniões divergiram quanto à 

existência de conflito de interesses no relacionamento com a indústria farmacêutica. As 

entrevistadas n° 2, 3 e 6 são contrárias ao recebimento desse tipo de recursos financeiros para 

não ter de se comprometer com os interesses dos patrocinadores. A entrevistada n° 6 afirmou 

que o financiamento pelos laboratórios poderia alavancar as ações da instituição, mas prefere 

manter a simplicidade e transparência de seu trabalho. As entrevistadas n° 1, 4, 5 não 

consideram que o relacionamento com a farmaindústria possa atrelar suas ações às 

“necessidades” dos financiadores, se forem adotadas medidas de segurança. A entrevistada n° 
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7, usuária de ISC-CM, não percebe qualquer tipo de problema nesse tipo de relacionamento e 

o considera importante, já que a maioria das pacientes que procura as instituições é muito 

carente.   

As logomarcas de indústrias farmacêuticas divulgadas nos sites das ISC-CM se 

referem aos patrocinadores, embora não haja divulgação dos valores doados, afirmou a 

entrevistada n° 1, representante de ISC. Ela argumentou que os recursos provenientes do setor 

privado são muito importantes para as ISC-CM brasileiras já que no país não há uma cultura 

de doação individual, diferentemente do EUA. A ISC-I n°1 tem 80% de seus recursos 

captados através de doações individuais, embora também receba financiamento de 

laboratórios, revelou a mesma entrevistada.  

Realmente, o financiamento é uma das maiores dificuldades das ISC. Essas 

instituições tem sua atuação política limitada pela falta de recursos, já que são raras as 

doações individuais e também não há incentivo do governo. Não obstante, o recebimento de 

doações públicas poderia implicar os mesmo problemas que ocorrem no relacionamento com 

as indústrias farmacêuticas – dependência e defesa dos interesses do patrocinador. Sem 

alternativa as ISC-CM ficam vulneráveis aos investimentos tendenciosos. 

A ISC-I n°1 começou a expandir seu trabalho na America Latina, incluindo o Brasil, 

há alguns anos, com apoio da Indústria B internacional, de acordo com a entrevistada n° 1. 

Inicialmente, foi feito um mapeamento de todas as ISC dedicadas ao câncer para definir com 

que tipo de câncer trabalhar. Posteriormente, a ISC-I n°1 decidiu focar seu trabalho nas que 

trabalhavam fortemente o câncer de mama e firmou parceria com a Indústria A internacional 

que é importante no caso do câncer de mama porque produz o Medicamento A, contou a 

mesma entrevistada. 

Foram selecionadas três instituições – ISC n° 2, ISC-CM n° 1 e 4 – cada uma recebeu 

30 mil dólares para desenvolver um projeto a ser monitorado por dois anos. Além disso, 

durante esse tempo foram investidos mais 30 mil dólares no fortalecimento institucional, após 

diagnóstico situacional. No Brasil, os projetos versaram sobre o acompanhamento dos 

projetos de lei sobre câncer, redução do tempo para diagnóstico e início do tratamento para 

redução da mortalidade e melhoria das técnicas de diagnóstico por biopsia, revelou a 

entrevistada n° 1.  

Após o primeiro ciclo de projetos, a ISC-I n°1 iniciou, no Brasil, um trabalho voltado 

para duas principais frentes: (i) fortalecimento da ISC-CM n° 1 por julgar que ela despontaria 

como um ator importante; (ii) e navegação de pacientes, descrita no tópico 6.2.1. Essa 

instituição internacional também financia o projeto de ouvidoria da ISC-CM n° 2 – já descrito 
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no tópico 6.2. A entrevistada n° 5 revelou que os projetos se tornaram uma fonte de renda 

importante para sua instituição. Este dado nos possibilita sugerir a dependência financeira de 

algumas ISC às doações da indústria e de instituições internacionais.   

 Algumas ISC-CM aceitam o financiamento porque acreditam que as indústrias estão 

interessadas na sua causa, de acordo com os dados encontrados na pesquisa. De acordo com a 

entrevistada n° 1, as mulheres, provavelmente, imaginam que “a Indústria A é a única que 

investe em medicamentos para câncer [...]. Não estou me aliando a qualquer laboratório, eu 

estou me aliando ao laboratório que investe no medicamento para cura do câncer de mama”. 

Para está entrevistada, esse discurso é feito pelos laboratórios e forjado nas ISC-CM16.  

 Segundo alguns entrevistados, representantes de ISC, o relacionamento das ISC com 

os laboratórios não interfere nas prescrições, porque há muito poucos medicamentos, ou seja, 

os médicos não têm muitas alternativas de tratamento; e apenas os medicamentos das 

Indústrias A e C funcionam. Seu discurso sugere ainda que as instituições valorizam mais as 

empresas que se mostram interessadas em produzir novos medicamentos e talvez se vinculem 

a elas porque as consideram empresas preocupadas com a causa, como pontuou a entrevistada 

n° 1, que também é representante de ISC.  

 Entretanto, o referencial teórico e os dados dessa pesquisa permitem afirmar que as 

indústrias não estão interessadas na causa. Seu maior objetivo é o aumento nas vendas de seus 

produtos mais novos, o que acontece quando elas incentivam as ISC-CM, que patrocinam, a 

reivindicarem “melhores” tratamentos.    

 O apoio das farmaindústrias às ISC-CM foi abordado por alguns entrevistados, de 

maneira evasiva. A entrevistada n° 4, presidente da ISC-CM n° 1, falou sobre os programas 

de fidelização de pacientes promovidos pelas empresas para melhorar o acesso de seus 

clientes aos tratamentos através da redução de custos. Ela afirmou que não é a indústria que 

impõe o medicamento e o tempo de utilização, mas sim o médico, portanto, o programa de 

fidelização é uma forma de ajudar o paciente a custear seu tratamento que acaba, 

indiretamente, promovendo a empresa. Em regra geral, o cadastramento no programa garante 

ao paciente o acesso a informações sobre a doença e o medicamento, através do site do 

programa, e a um bom desconto na compra do medicamento em farmácias credenciadas pelo 

laboratório. 

 A fala da entrevistada n° 4 revela um dado interessante, já que esses programas de 

fidelização são normalmente apresentados aos pacientes pelos médicos e pelas farmácias. 

                                                 
16

 Recentemente, a Indústria C também divulgou que está investindo num novo medicamento para câncer de 
mama, de acordo com a entrevistada n° 1. 
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Diante dessa resposta, é possível inferir que as instituições também são pontos de propaganda 

de medicamentos. Ou seja, novamente, há indicação de que as pacientes estão sendo alvo da 

DTCA (Direct To Consumer Advertising) nas ISC-CM.  

   Contudo, o relacionamento de determinadas ISC-CM com os laboratórios 

farmacêuticos é ainda mais amplo. A entrevista n° 4 revelou muitas instituições recebem 

patrocínio da indústria e que essa parceria foi fundamental para o desenvolvimento do 

movimento de câncer de mama. Ela considera que não foi o governo que ajudou na realização 

dos Outubros Rosa e na visibilidade da causa.  

 

[...] O governo não dá nada para as ONGs. Nada! E como sabemos aqui não 
existe espírito de doação. Então, o que é? Agora isso não quer dizer que a 
gente seja massa de manobra, porque nós não somos massa de manobra. Há 
uma ética e uma distância (Entrevistada n° 4).  
 

 Ela revelou que a ISC-CM n° 1 não pode ter mais do que 25% de seu financiamento 

proveniente da indústria farmacêutica. E argumentou que essa foi uma decisão tomada com o 

intuito de proteção porque “é obvio que eles (os laboratórios) não são os queridinhos sempre”. 

Ela firmou que não tem nada a oferecer aos laboratórios porque não atende as pacientes de 

sua instituição e, portanto não prescreve os medicamentos de seus patrocinadores. Em suas 

palavras: “Imagina que eu vendo fumaça para eles porque eu não atendo [...]” (Entrevistada 

n° 4). Mas como já foi discutido no tópico 6.1, quando os pacientes entendem que 

determinado medicamento lhes é favorável criam mecanismos para acessá-los. Portanto, tudo 

indica que através do patrocínio as indústrias abram um canal de comunicação com os 

pacientes e também utilizem as ISC-CM para promover seus interesses junto ao governo. 

 Apesar de assumir o relacionamento com a indústria farmacêutica, a entrevistada n°4 

reafirmou, durante toda entrevista, a autonomia da instituição. Entretanto, dificilmente uma 

instituição conseguirá resistir à influência da indústria. Trata-se do relacionamento entre 

empresas bilionárias, com investimentos altíssimos em marketing e profissionais 

extremamente capacitados para o relacionamento com as ISC, e instituições cujo 

financiamento é o principal problema. 

 Os laboratórios têm interesse em financiar o que lhes traz benefícios, mas a instituição 

pede dinheiro para o pagamento das contas essenciais como luz, água, telefone e das viagens 

que os membros da instituição precisam fazer, afirmou a entrevistada n° 4. Ela revelou que as 

indústrias focam o empoderamento das instituições e das mulheres e por isso se oferecem para 

custear cursos de aperfeiçoamento, então a instituição aceita que paguem os palestrantes, mas 

não abre mão de escolhê-los.  
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 O empoderamento das instituições acontece na Europa e nos EUA há muitos anos e 

“não é por isso que a coisa ficou mais suja”, afirmou a entrevistada n° 4. Essa entrevistada 

também declarou não ver problema em aceitar o auxílio dos laboratórios, mas reforçou a 

manutenção da autonomia institucional. Para exemplificar, ela disse que poderia aceitar 

financiamento da indústria de cigarros, uma vez que seu produto é fator de risco para diversos 

tipos de câncer, inclusive o de mama. Não há proibição legal que a impeça de fazê-lo; o único 

motivo é a ética da instituição, afirmou. O governo arrecada muito dinheiro com a produção e 

o comércio de cigarro e por isso não proíbe essa atividade, afirmou a mesma entrevistada. 

 

Isso é ético, não é? Envenenando e mandando todo esse povo com câncer 
para o SUS e daí não querem dar medicamento. Para nós sim é antiético 
aceitar que eles paguem um pouco do problema que estão causando. Na área 
de educação para que não fume, é isso que eu to falando. Porque eu poderia 
usar o dinheiro deles para o bem (Entrevistada n° 4).  

 

 Seu discurso revela a ideia de que a indústria de cigarros pode continuar lucrando com 

seu produto que é sabidamente cancerígeno, desde que ajude àqueles que sofrem as 

consequências do tabagismo. A promoção da luta contra o câncer de mama justifica o 

financiamento por qualquer entidade, ou seja, os fins justificam os meios. Em que consiste, 

portanto, a ética da instituição? Não seria ético aceitar dinheiro da indústria de medicamentos, 

já que eles serão ser utilizados para tratar a doença?     

 As entrevistadas n° 3 e 5, membros de instituições parceiras da ISC-CM n° 1, 

revelaram que a atuação desta instituição não traduz a realidade brasileira, mas precisam da 

parceria para ter acesso às informações sobre o movimento em nível nacional. A entrevistada 

n° 3 revelou que não concorda com o financiamento pelas indústrias farmacêuticas e que 

demorou muitos anos para se associar a ISC-CM n°1, o que só aconteceu depois de muita 

insistência desta instituição. Sua fala, a seguir, permite perceber o quanto esse assunto é 

velado: “Amor, tá gravando, não é? (risos)... Ela [ISC-CM n° 1] é patrocinada por um 

laboratório. Ela é patrocinada pela Indústria A. Tem história...” (entrevistada n° 3).  

 Entretanto, ambas entrevistadas, n° 3 e 5, afirmaram que o fato da ISC-CM ser 

patrocinada pela indústria não afeta a imagem da sua instituição posto que não recebam esse 

tipo de incentivo. Apesar de não concordar com o patrocínio devido à dificuldade em manter 

relações transparentes, elas concordam em dizer que é a única forma de conseguir visibilidade 

para o movimento de câncer. No decorrer da entrevista, a entrevistada n° 5 contou que 

receberá financiamento da Indústria A para participar de projeto que visa à divulgação de um 

medicamento novo para outro tipo de câncer. Mas, frisou que sua instituição só aceita 
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financiamento para execução de alguns projetos e que esse relacionamento requer muita 

cautela para que a instituição “não fique no bolso” da indústria.  

 A entrevistada n° 5 criticou a postura do MS na elaboração das políticas de 

fornecimento de medicamentos. Há uma ideia de que “[...] os medicamentos novos são 

prescritos porque os médicos estão nos bolsos dos laboratórios. Obvio que isso acontece em 

alguns casos, mas os remédios funcionam”.  

 Embora o patrocínio de instituições de pacientes por indústrias farmacêuticas seja 

bastante frequente em muitos países, estudiosos do assunto, como Mintzes (2007), se 

posicionam contra esse tipo de ligação, em função do claro conflito de interesses aí presente. 

A dependência financeira, evidentemente, mina a imparcialidade das decisões e ações dos 

grupos de apoio a pacientes, sendo, portanto, inaceitável. 

 No Brasil, afirmou a entrevistada n° 1, o relacionamento das ISC com as 

farmaindústrias gera uma discussão muito tensa, mas os americanos têm bons resultados com 

essa prática, há anos. O que, em sua opinião, é um ganho para as ISC e para os pacientes já 

que são as empresas que produzem novos medicamentos.  

 Essa ideia de que o relacionamento com os pacientes é importante para o 

entendimento da doença e para a descoberta de novos fármacos também é defendida por 

algumas empresas farmacêuticas. Entretanto, esse argumento não se sustenta, pois as 

indústrias são as maiores interessadas em descobrir, patentear e divulgar novos produtos para 

doenças não negligenciadas, como é o caso do câncer. Prova disso é a postura do movimento 

de AIDS que não aceita financiamento de laboratórios farmacêuticos e mesmo assim eles não 

deixam de pesquisar novos medicamentos para a doença.  

 A própria entrevistada n° 1, em um segundo momento, afirmou que o movimento de 

AIDS quer medicamentos novos, mas se distância dos interesses dos laboratórios. Ela também 

problematizou o recebimento de recursos do governo pelas ISC. Em seu entendimento, se o 

financiamento pelas indústrias pode atrelar as ISC aos seus interesses, o financiamento 

governamental implica na aprovação da agenda estatal. Todavia, o movimento de AIDS 

recebe a maior parte de seus recursos do MS e não está vendido, sempre garantiu sua 

autonomia, pontuou essa entrevistada. Portanto, é limitado associar o financiamento à 

submissão dos interesses do patrocinador, afirmou a entrevistada n°1. 

Contudo, é importante ponderar que o MS também preza pela qualidade da assistência 

oferecida aos pacientes com HIV/AIDS e as pressões do movimento de AIDS servem para 

melhorar a política, por isso não há motivos para que o MS deixe de financiar essas 

instituições. Embora a Indústria A alegue seu interesse no exercício de responsabilidade 
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social, seu real interesse está nas vendas; como fica nítido no discurso da entrevistada n° 15, 

no fim deste tópico. Logo, essas empresas podem retirar o patrocínio a qualquer momento se 

os resultados não forem os esperados; o que faz com que as ISC temam em perdê-lo e 

procurem atender as necessidades do financiador. 

As instituições, entretanto, afirmam que não há nenhum tipo de contrapartida. “Elas 

dizem que têm autonomia, que o laboratório não as obriga a nada, não pede nada” 

(entrevistada n° 1). Explicitamente não pede, mas elas precisam estar cientes de que ao 

receber o financiamento estão associando sua imagem ao laboratório, afirmou a entrevistada 

n° 1.  

Ainda que não haja nenhuma contrapartida definida, o relacionamento com as ISC é 

também uma estratégia de algumas indústrias – junto com outras, como, por exemplo, o 

marketing – para promover o medicamento. Não se pode negligenciar, porém, que há 

medicamentos importantes dos quais as pacientes realmente necessitam. No entanto, a maioria 

das ISC-CM não parece preparada para resistir à pressão da indústria e avaliar questões 

referentes à eficácia, segurança e custo-efetividade dos produtos. 

Para a entrevistada n° 1, o maior problema não é o financiamento pela indústria, mas a 

fragilidade coletiva do movimento de câncer, o que também fragiliza seu argumento frente às 

imposições da indústria. A maioria das instituições é composta por pessoas pouco politizadas, 

sem histórico em ativismo e que não tem conhecimento sobre medicamentos – um perfil 

oposto ao do movimento de AIDS, afirmam as entrevistadas n° 1 e 12, essa ultima é 

pesquisadora na área. Consequentemente, pressionam muito pouco, e quando o fazem é 

através da voz da ISC-CM n° 1, o que claramente as associa aos interesses de laboratórios, 

afirmou a entrevistada n° 1. 

Contudo, como bem alertou a entrevistada n°1, nas questões sobre o processo saúde-

doença não se pode menosprezar aqueles que estão vivenciando a doença. Muito pelo 

contrário, a experiência da AIDS mostrou que essas pessoas são a solução do problema; por 

isso, elas têm que ter voz, oportunidade e possibilidade de intervir, ressaltou. Para isso, no 

tocante ao movimento de câncer, é urgente a politização e construção da capacidade crítica 

dos pacientes, que em sua maioria procuram as instituições apenas como um amparo, afirmou 

a mesma entrevistada. 

A entrevistada n° 1 também contou que a Indústria A tem acesso às principais 

instituições do país; faz visitas, oferece benesses e financiamento. Mas, para ela, o fato de 

aceitar esses recursos não significa que a instituição esteja vendida para o laboratório. 

“Quando as instituições têm clareza da sua autonomia, da sua identidade, do que elas querem, 
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podem dialogar com Deus e o diabo, sabendo quem são. O problema é que elas não sabem, 

têm uma crise de identidade” (Entrevistada n° 1). 

 Logo, a indústria se beneficia dessa fragilidade unicamente com o objetivo de 

alavancar suas vendas. Nos EUA isso não é uma preocupação por que o sistema de saúde é 

quase que totalmente baseado na lógica de mercado. Aqui temos o SUS e toda a pressão para 

inclusão, além da judicialização, que obrigam o governo a prover o medicamento mesmo que 

não seja custo-efetivo. 

 Entender o mercado farmacêutico é um desafio muito grande, pois se trata de um 

mercado de bilhões de dólares, com muitos interesses e que ao mesmo tempo é um “mercado 

essencialíssimo, que faz a diferença entre viver e morrer”, afirmou a entrevistada n° 2. Ela 

argumenta que a entrada de um medicamento no SUS se tornou “um jogo de muito dinheiro” 

e o mais preocupante é a maneira frágil como esse mercado é regulado. Há um entendimento 

de que a concessão de patentes estimula a inovação, mas na verdade “a gente sabe como o 

jogo é jogado e as coisas não são assim” (entrevistada n° 2). Para ela, as empresas têm 

responsabilidades também e deveriam ter de comprovar os gastos com desenvolvimento de 

novos fármacos. “Elas dizem que gastaram 800 bilhões no desenvolvimento de um 

medicamento. Porque que uma combinação custa 800 bilhões também? Não fecha; a gente 

está gerando tanta inovação assim?” (entrevistada n° 2). 

 Embora o setor industrial farmacêutico argumente que os altos custos dos 

medicamentos se devem aos investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), algo em 

torno de US$ 802 milhões por medicamento, um levantamento realizado pelo Healthy 

Research Group estimou que o valor real estivesse entre 71 e 150 milhões de dólares. P&D é 

uma parte relativamente pequena do orçamento dessas empresas, um valor ínfimo quando 

comparado com as despesas com marketing e administração (ANGELL, 2007, 2008). 

 De acordo com a entrevistada n° 2, quando a discussão sobre patentes e seu impacto 

no acesso a medicamentos surgiu no Brasil, há 10 anos, promovida pelo movimento de AIDS, 

a intenção era trabalhar com câncer também. No entanto, houve resistência de alguns grupos 

de câncer ao enfrentamento com a indústria farmacêutica. Essa entrevistada também 

comentou que na 61ª Assembleia Mundial de Saúde, em maio de 2008, quando foram 

discutidos os problemas referentes à inovação, propriedade intelectual e acesso a tratamentos, 

as indústrias, “preocupadas em equilibrar a balança”, financiaram a ida de uma série de 

instituições, inclusive instituições de câncer brasileiras, para fazer pressão. 

 Nessa assembleia foi aprovada a resolução WHA 61.21 – Estratégia Global e Plano de 

Ação no Domínio de Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual – que versa sobre a 
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remoção de barreiras relativas à propriedade intelectual para o acesso a medicamentos e 

tratamento. Pouco antes de sua realização o Grupo de Trabalho Intergovernamental em Saúde 

Pública, Inovação e Propriedade Intelectual (IGWG) recebeu diversas contribuições feitas a 

partir de duas audiências públicas, via web. Entre as propostas encaminhadas estava um 

manifesto internacional organizado pela instituição internacional Patients and Patents, 

denominado "Patient Declaration on Medical Innovation and Access", absolutamente 

favorável à manutenção do sistema de patentes de medicamentos na forma então vigente, 

seguindo a posição defendida pela indústria farmacêutica (BRASIL, 2008c).  

 A ONG Essential Action (2008) analisou o documento e constatou que 61 das mais de 

110 entidades signatárias contam com financiamentos oriundos de indústrias farmacêuticas. 

Destas, nove são brasileiras, e três delas afirmam dedicar-se ao controle do câncer: 

Associação Brasileira do Câncer (ABCâncer), Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 

(Abrale) e Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 

(Femama)17. Portanto, ainda que não esteja dito, sempre haverá uma contrapartida esperada. 

Nas parcerias com o Estado espera-se a execução dos serviços acordados e nas parcerias com 

o setor privado espera-se um posicionamento em conformidade com seus interesses, 

relacionados à reprodução do capital e ao lucro. 

 Para a entrevistada n° 2, o fato de o movimento de AIDS ter um posicionamento 

contrário aos interesses da indústria, representa sua opção política em prol do direito coletivo; 

a luta é por acesso universal aos tratamentos, enquanto a maioria das ISC de câncer, incluindo 

as ISC-CM, trabalharia o acesso a tratamento para seus pacientes. Em sua opinião, as pessoas 

precisam do medicamento, mas elas também têm de fazer ativismo político; não podem 

simplesmente dizer “Ah, o meu medicamento custa 10 mil dólares a caixa e eu não quero 

saber de onde vem o dinheiro”. É preciso buscar o acesso responsável, o acesso a melhor 

tecnologia, mas não a qualquer preço e entender que os recursos para as políticas de saúde são 

finitos e precisam ser distribuídos entre as diversas doenças. Para ela, as instituições deveriam 

ter um olhar mais crítico sobre essa questão e trabalhar a diminuição do preço do 

                                                 
17 Matéria sobre as relações financeiras entre ISC dedicadas ao câncer e indústrias farmacêuticas, no 

Brasil, as instituições afirmam que suas atividades não são atreladas aos interesses dos laboratórios 

patrocinadores. Os repórteres constataram, porém, que aproximadamente 70% do orçamento anual de uma 

organização, cerca de R$ 936 mil, eram provenientes de cinco laboratórios e que outra organização havia 

recebido, em 2007, R$1,5 milhão de oito laboratórios (COLLUCCI; WESTIN, 2008).  
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medicamento, seja por licença compulsória, transferência de tecnologia para produção 

nacional ou compra centralizada. 

 Todos os entrevistados do grupo Estado reconhecem e desaprovam o envolvimento 

das ISC-CM com a indústria farmacêutica. A entrevistada n° 14, que é defensora pública 

federal, ponderou, entretanto, sobre a importância desse relacionamento para a existência das 

ISC-CM. Em suas palavras, é um “mal necessário” já que apenas esse segmento se interessa 

em patrocinar as ISC. Para ela, é impossível extinguir esse relacionamento sem levar às 

instituições a falência.  

 Os entrevistados n° 8 e 10, analistas de políticas públicas, afirmam que o 

relacionamento das ISC-CM com a farmaindústria pode ser detectado até mesmo nos sites de 

muitas instituições. Coincidentemente, ou não, elas têm uma agenda fixa na detecção precoce 

do câncer de mama e no tratamento que é extremamente favorável às empresas que produzem 

equipamentos diagnósticos e medicamentos, observou o entrevistado n° 8. Esse entrevistado 

também ressaltou que as principais instituições nacionais e internacionais, financiadas pela 

indústria, não tem agendas alternativas; não discutem diminuição do preço dos medicamentos, 

licença compulsória, diminuição dos fatores de risco, entre outros assuntos, por que isso não é 

lucrativo. Uma agenda fixa na detecção precoce e tratamento é “maravilhosa” para as 

empresas que produzem equipamentos diagnósticos e medicamentos, afirmou o entrevistado 

n° 8.  

 Esse entrevistado argumentou que esses dois pontos têm impacto na mortalidade, mas 

a prevenção tem impacto na incidência. Um número menor de casos é tão importante quanto 

diminuir as mortes, mas a maioria das instituições não sabe o motivo dessa agenda. “Elas 

estão com o discurso da pessoa que entra para vender bala em ônibus. Alguém está 

manipulando, colocando coisas na cabeça das pessoas” (Entrevistado n° 8). E quando se 

procura saber o fundamento disso descobre-se que a instituição é filiada a ISC-CM n° 1, que, 

por conseguinte, recebe subsídios da ISC-I n° 1 e da ISC-I n°3, afirmou o mesmo 

entrevistado. Talvez essas instituições internacionais enxerguem os países de baixa e média 

renda como uma oportunidade de negócios e não como uma agenda genuína de saúde global; 

já que nos países europeus, no Canadá e nos EUA essa agenda está saturada, ponderou o 

mesmo entrevistado.  

 Entretanto, se a intenção é promover o acesso, considerando que os recursos são 

finitos, a estratégia deveria ser a redução do preço dos medicamentos, o que não é uma 

preocupação das ISC-CM, pontuou o entrevistado n° 8. “Porque não? Não sei. Eu acho que é 
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porque quem está financiando é a indústria farmacêutica. Ela tem interesse de aumentar o 

acesso, de criar necessidade, de criar o risco” (Entrevistada n° 8).  

 A entrevistada n° 9, que também é representante do Estado, corroborando com o 

entrevistado n° 8, também afirmou que a ISC-CM n° 1 recebe investimento de indústrias 

farmacêuticas e de equipamentos médicos através de instituições internacionais. As falas das 

entrevistadas n° 1 e 15, que são, respectivamente, representante de ISC e da indústria, 

permitem concluir que outras instituições também recebem esse tipo de financiamento. Para 

os entrevistados n° 8 e 10, o maior problema é a falta de transparência no relacionamento, já 

que nos sites não há informações sobre o tipo de parceria e tão pouco sobre os valores 

recebidos. “O que rola nos bastidores? Não sabemos, mas que a indústria pressiona a inclusão 

de novos medicamentos, isso ela faz o tempo inteiro” (entrevistada n° 10).  

 Diante da enorme pressão para inclusão de medicamentos no SUS, é preciso ponderar 

se os membros da CONITEC estão preparados para uma avaliação crítica e detecção de 

inconsistências nos processos, observaram os entrevistados n° 8 e 12, ambos representantes 

do Estado. Para o entrevistado n° 8, a dificuldade em fazer boas avaliações é agravada pelo 

curto prazo concedido à comissão. No Brasil esse prazo é de 12 meses enquanto que na 

maioria dos países desenvolvidos, onde os recursos humanos são mais bem capacitados, é de 

no mínimo 18 meses, argumentou. “Aqui é o melhor dos mundos para a indústria de 

medicamentos” (entrevistado n° 8).  

 Os entrevistados n° 8 e 12 afirmaram que a institucionalização da avaliação de 

tecnologia pode ser uma estratégia para dar um “arcabouço pseudodemocrático” (entrevistado 

n° 8) aos interesses da indústria e organizar sua demanda. Na opinião do entrevistado n° 8, a 

indústria tem muitos métodos para fazer com que os medicamentos sejam incorporados e, 

provavelmente, um deles é a inserção de pessoas nos três Poderes para defender seus 

interesses. Por isso, esse entrevistado ressalta a importância de um “olhar cauteloso” sobre 

políticas que institucionalizem a incorporação e que, portanto, podem estar servindo para 

acelerar e oficializar o processo, conferindo-lhe um caráter de idoneidade. 

 Corroborando com essa afirmação, a entrevistada n° 12 ressaltou que a 

institucionalização da CONITEC fortalecerá os laboratórios farmacêuticos. Se antes sua 

estratégia era desenvolvida junto aos médicos e aos pacientes, hoje eles podem ampliá-la; 

promovendo a demanda diretamente no Poder Executivo, explicou. Será instaurado, no Brasil, 

o perfil de judicialização inglesa, onde é a indústria farmacêutica que demanda a incorporação 

de tecnologia, já que para ingressar com um pedido de incorporação no SUS são necessárias 

muitas informações que só os laboratórios detêm, completou a mesma entrevistada.  
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 Na opinião da entrevistada n° 13, representante do Estado, a influência da indústria 

farmacêutica sobre a incorporação de medicamento no SUS sempre vai existir, portanto, é 

melhor que seja feita de uma forma transparente. Ela aprova a institucionalização da 

CONITEC, e considera a influência, que acontece nos bastidores, mais maléfica e prejudicial 

do que a que ocorre às claras; já que esta pode ser mais bem controlada pela sociedade. 

 Contudo, dificilmente, a sociedade, num país onde a grande maioria tem nível de 

instrução baixo, terá condições de avaliar a pertinência de determinadas políticas públicas, 

como por exemplo, a incorporação de medicamentos ao SUS. Tornando-se, portanto, refém 

da manipulação exercida pelos grandes laboratórios. Esse mecanismo se agrava, como 

afirmou o entrevistado n° 8, à medida que essas empresas adotam profissionais de saúde, 

formadores de opinião, oferecendo-lhes recursos financeiros e status; e os transformam em 

verdadeiros porta-vozes das empresas. Por isso, é preciso analisar o discurso dos atores 

envolvidos, observando sua intencionalidade, alertaram os entrevistados n° 8 e 10.   

 Diante do exposto, não se deve, como observou a entrevistada n°12, minimizar os 

efeitos da indústria farmacêutica sobre as ISC-CM e sobre o SUS. Tampouco, deve-se 

transformá-la “num diabólico sistema autofágico de destruição” (entrevistada n° 12). A 

indústria, como parte da indústria de bens, numa sociedade capitalista, não faz caridade; 

objetiva, exclusivamente, o lucro e, portanto, age numa lógica intrinsecamente diferente da 

lógica estruturante da saúde pública, como pontuou a entrevistada n° 10. Entretanto, cabe às 

ISC a manutenção de sua independência e do foco na defesa dos interesses dos pacientes, 

observou a entrevistada n° 14. Também não se pode eximir a responsabilidade dos três 

Poderes em adotar medidas de proteção em relação à pressão das indústrias e das ISC, 

reiterou a mesma entrevistada.  

 Como já foi discutido no tópico 6.1, é extremamente importante qualificar os membros 

da CONITEC, mas é igualmente importante que o Executivo se aproxime das ISC-CM.  Esse 

trabalho começou a ser desenvolvido, há três anos, pela área que se dedica às políticas de 

câncer, no Instituto Nacional de Câncer (INCA), mas de maneira muito tímida, informou a 

entrevistada n° 10. O evento, intitulado “INCA no outubro rosa: fortalecendo laços para o 

controle do câncer de mama: avanços e desafios” tem como intuito ampliar o debate das 

instituições, torná-las mais críticas e criar uma rede que possa ampliar a pauta de mobilização 

social para construção de um sistema publico de qualidade, explicou a entrevistada n° 10. 

Para essa entrevistada, no entanto, o diálogo se torna mais difícil à medida que as indústrias 

cativam essas instituições com recursos que podem gerar mais benefícios às mulheres num 

plano imediato. O que é compreensível, já que o doente – sobretudo aqueles acometidos por 
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uma doença grave como o câncer – se sujeita a qualquer promessa, movido pela esperança de 

vida. 

 A entrevista com a representante da indústria, entrevistada n°15, permite concluir que 

a indústria A seduz algumas ISC com seu poderio financeiro. Ela contou que fazia parte da 

diretoria de uma ISC quando foi convidada por um head hunter para trabalhar na Indústria A, 

o que a principio não aceitou. Para ela, as pessoas ligadas as ISC ou ao SUS veem a indústria 

como a “grande vilã”.  

 Posteriormente, a diretoria da empresa, por telefone, a convenceu a integrar sua 

equipe, dizendo:  

 

É muito simples o motivo por que você tem que vir. Você sabe fazer um 
monte de coisas para ajudar os pacientes, e não tem dinheiro. Aqui nós não 
sabemos o que fazer, mas temos dinheiro. É simples assim a equação. Você 
decide onde é que você vai ajudar mais (Entrevistada n° 15).  

 

 Hoje, ela considera seu trabalho “uma brincadeira de Robin Hood”. “Eu pego dinheiro 

dos ricos e dou aos pobres” (Entrevistada n° 15). Ela frisou que trabalha com diversas 

condições patológicas e não visa o acesso ao medicamento da sua empresa, mas acesso à 

saúde, no país. 

 Essa entrevistada reforçou, por diversas vezes, a ideia de que o foco da indústria A não 

são os lucros, mas o acesso à saúde. A Indústria A prima por investir em ações sociais ligadas 

ao seu negócio, como uma forma de responsabilidade social. A empresa se sente responsável 

por devolver ao país soluções na área que lhe proporciona o seu lucro. Para isso, desenvolve 

ações que ampliam o acesso à saúde através do empoderamento da população, o que 

fundamental para exercício efetivo do controle social, informou a entrevistada n° 15. Suas 

ações buscam empoderar os pacientes para que eles trabalhem acesso a medicamentos e 

façam advocacy da causa. Nota-se, através da análise, um discurso fortemente ideológico e 

favorável à empresa.  

 No decorrer da entrevista, entretanto, a representante da indústria deixou transparecer 

que a responsabilidade social não é o principal foco de sua empresa. Ela afirmou que se o 

empoderamento dos pacientes, aumentar o acesso a medicamentos e abrir o mercado, 

“perfeito”, porque disso também depende a sustentabilidade da empresa no mercado. Em suas 

palavras: “Olhando a lógica de mercado, se essa empresa quer vender mais. O que é fato, ela 

não é boazinha, se não, não existiria. Se ela quer vender mais, ela tem que criar um mercado 

onde, realmente, o acesso seja facilitado” (Entrevistada n° 15). Isso só é possível se o paciente 
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fizer seu papel que é o de atuar na sociedade e exercer o controle social para mudanças em 

políticas públicas, ressaltou. “Se somos nós que vamos vender ou se é o concorrente o 

problema é de Vendas (setor)”. Hoje a empresa entende que não adianta dizer: “Vou investir 

100 mil reais nessa instituição, mas ela tem que dar um lucro de 300 mil”. No entanto, às 

vezes, isso não é tão claro para todos os colaboradores; é preciso educar, como em uma 

“catequese”, afirmou a entrevistada n° 15.  

 Visando a garantia de idoneidade em seu relacionamento com as ISC, argumentou a 

mesma entrevistada, a Indústria A elaborou uma política de relacionamento com grupos de 

pacientes que é passada aos seus colaboradores; esses são conscientizados de que qualquer 

ação não condizente com a política pode levar a demissão. Apenas a área responsável pelo 

relacionamento com grupos de pacientes está autorizada a interagir com as ISC, porque as 

outras áreas têm uma visão comercial, ressaltou. “Eles olham para grupos de pacientes e veem 

um monte de caixinhas de remédio. O cara tem meta para entregar, não é? Ele tem filho para 

dar comida... (risos) [...]”.  O setor de vendas não entende que o objetivo é empoderar os 

grupos para advocacy, exercício do controle social e ampliação do acesso, e que o resultado 

virá em longo prazo, afirmou a entrevistada n° 15. Sua fala deixa claro que o principal 

objetivo da Indústria A é a promoção dos medicamentos e o aumento das vendas, ainda que o 

resultado não seja imediato.   

 A entrevistada n° 15 explicou que os resultados são demorados porque a estratégia 

adotada em cada instituição dependerá do que ela se propõe a fazer quando começa a ser 

patrocinada pela indústria. Se o foco é acesso e manutenção do tratamento, a estratégia pode 

ser a judicialização. Se ela pretende conscientizar a população sobre diagnóstico precoce e 

tratamentos existentes, então ela tem de fazer campanhas de conscientização da população 

(awareness). Mas, se ela se propõe a provocar mudança de política pública, ela tem de 

construir agendas positivas com o governo e, principalmente com o parlamento. Isso depende 

muito do perfil da instituição; uma instituição com perfil assistencialista não consegue fazer 

advocacy, sem passar por um processo de mudança para se tornar apta a empreender várias 

estratégias. A entrevistada n° 5 revelou que sua instituição, ISC-CM n° 2, nasceu com perfil 

assistencialista, mas hoje suas principais ações são em advocacy. Ela, porém, não associou 

essa transformação à ação da indústria farmacêutica; talvez porque não tenha consciência 

disso ou porque tema revelar maior envolvimento com a indústria.  

 De acordo com a representante da indústria, existem, basicamente, três perfis de 

instituições que precisam ser trabalhadas pela empresa de maneira diferente. Algumas 

instituições estão num nível muito básico, logo não tem condições de fazer política pública, 
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imediatamente. Mas, são importantes para apoiar os pacientes e incentivá-los a aderir ao 

tratamento.  

 

Porque se o paciente não tiver aderência ao tratamento, consequentemente 
ele não vai buscá-lo e aí ele não briga. É uma cadeia, e se eu for pensar, eu 
também não vendo. É simples! Você começa a fazer essa conta (Entrevistada 
n° 15) (Provavelmente, se referiu a adesão ao tratamento18). 

 

 Outras instituições são muito boas em campanhas de conscientização, ou seja, 

trabalham muito bem a comunicação dos fatores de risco, diagnóstico precoce e tratamento, 

mas também não tem know how para fazer transformação política. Entretanto, elas 

movimentam a mídia e precisam ser patrocinadas porque um dos focos da empresa são as 

campanhas educacionais. Há aquelas instituições que exercem influência sobre as políticas 

públicas e são definidas como “decisores em saúde”. 

 A maioria das instituições, no entanto, não pode ser classificada como um “decisores 

em saúde”, pois têm caráter essencialmente assistencialista, o que atrapalha enxergar o todo, 

explicou a entrevistada n° 15. Ela argumentou que nos EUA as instituições não têm nenhum 

contato com os pacientes e se dedicam, exclusivamente, à interação com o governo para 

mudança de política pública. Elas ouvem a voz do paciente através dos comitês e transmitem 

ao governo. A indústria A precisa de ISC atuantes e organizadas em diversas condições 

patológicas, com esse intuito, desenvolve ações para que elas possam fortalecer suas 

características principais e modificar seu perfil, até se tornarem “decisores em saúde”, 

afirmou a entrevistada n° 15.  

 Inicialmente, explicou a entrevistada n° 15, é feito um mapeamento para conhecer as 

instituições que trabalham com as enfermidades de interesse da empresa. Por exemplo, se a 

empresa quer focar em câncer mama, então, faz-se uma lista das instituições que trabalham 

essa temática, no Brasil. A partir dessa lista é feita outra pesquisa sobre: (i) documentação, 

para verificar se ela está legalizada; (ii) indicadores de resultado, para saber se ela faz o que se 

propõe e (iii) risco de imagem, para evitar envolvimento da empresa com uma instituição que 

pode prejudicar sua imagem. Nesse quesito avalia-se, por exemplo, se a instituição foi 

envolvida em algum escândalo, pontuou a mesma entrevistada. Enquanto a maioria das ISC-

CM não têm análise crítica acerca das implicações de seu relacionamento com a indústria, 

esta escolhe detalhadamente a instituição que lhe permitirá alcançar seus objetivos. 

                                                 
18

 O conceito de adesão varia entre diversos autores, mas, de forma geral, é compreendido como a utilização dos 
medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 80% de seu total, observando horários, doses, 
tempo de tratamento (LEITE; VASCONCELLOS, 2003). 
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 A entrevistada n° 15 revelou que após a construção do banco de dados, anualmente, 

são elaborados editais de financiamento enviados as instituições cadastradas. Elas submetem 

seus projetos que são analisados quanto à coerência com o propósito da instituição e quanto 

ao atendimento do objetivo da indústria A. Se a intenção é, por exemplo, ampliar acesso à 

saúde, verifica-se quais instituições podem ajudá-la a conquistar esse objetivo; são 

estabelecidos indicadores e elas recebem patrocínio.  

 Também são oferecidos treinamentos em diversas áreas, tais como: avaliação interna, 

avaliação de tecnologia de saúde, comunicação em mídia, liderança, sustentabilidade e 

captação de recursos, porque a instituição não pode depender apenas da indústria. E, 

especificamente, no câncer de mama, a empresa estabeleceu uma parceria, através do 

oferecimento de subsídios, com a ISC-I n°1 para auxílio no fortalecimento das instituições, 

revelou a mesma entrevistada. 

 A partir do momento em que se empodera as ISC os bons resultados aparecem, 

afirmou a entrevistada n°15. É o caso, por exemplo, da inclusão do medicamento A no SUS, 

no qual a ISC n° 2 e as ISC-CM n° 1, 2 e 4, patrocinadas pela Indústria A, foram os principais 

impulsionadores do processo, ela afirmou. A parceria com a ISC-CM n° 1 e com a ISC n° 2, 

também proporcionou outras conquistas, respectivamente: a aprovação da mamografia aos 40 

anos de idade – o que aumentou o número de casos diagnosticados e consequentemente, 

pressionou para a inclusão do medicamento A – e a aprovação da lei 12.732, que estabelece 

prazo máximo de 60 dias para início do tratamento do câncer, revelou a mesma entrevistada.  

 O discurso dessa entrevistada revela o processo de capacitação empreendido pela 

indústria A junto às ISC, patrocinadas, para empoderá-las e como estas instituições 

contribuem de fato para o aumento nas vendas de seus produtos. Ao mesmo em que revela 

suas estratégias a representante da indústria reforça a ideia de que as ISC tem autonomia em 

suas decisões. Ela afirma que do ponto de vista financeiro, a indústria A não pode contribuir 

com mais que 50% do orçamento anual da instituição, caso contrário, se caracterizaria a 

“compra” da ISC, o que é contra as regras estabelecidas pela empresa. Num sistema sem 

regras, cada um estabelece a regra que lhe é favorável. Como aceitar que uma empresa 

contribua com metade dos recursos de uma instituição e esta não se sinta pressionada em suas 

decisões?  

 Para a entrevistada n° 15, independente de onde vem o patrocínio, o que a maioria das 

instituições precisa é de organização interna e, consequentemente, de dinheiro. Não 

necessariamente dinheiro em espécie, mas, por exemplo, para fazer mudança de política 
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pública elas têm de criar uma agenda com o governo federal. Logo, têm de ir muitas vezes a 

Brasília, o que requer financiamento para passagens aéreas, hospedagem e alimentação. 

 A entrevistada n° 15 argumentou que se a relação for transparente, ética e definida por 

uma diretriz clara, ela é saudável; não é porque a instituição não tem dinheiro que ela tem de 

se submeter a qualquer acordo. Ela pode escolher quais parcerias aceitará fazer e ambos os 

lados devem conhecer as motivações para a parceria, opinou a entrevistada n° 15.  

 Ela contou que há pessoas no MS que criticam a interferência da indústria 

farmacêutica nas ISC e não dão voz a instituições que recebem esse tipo de financiamento. 

Em sua opinião, o preconceito existe porque algumas empresas têm um posicionamento 

espúrio e querem vincular pacientes a mandados judiciais através do oferecimento de 

patrocínio. Pelo exposto, as instituições têm medo de assumir o envolvimento com a indústria, 

apesar de serem orientadas a fazê-lo; já que a parceria é regida por um contrato com objetivos 

e indicadores, informou a entrevistada n° 15. O maior problema é que o contrato não é 

público e muito provavelmente o aumento das vendas da empresa parceira não seja uma das 

cláusulas, apesar de ser um dos principais objetivos da indústria.  

 Ela revelou que sua área, de relacionamentos com pacientes, movimenta, atualmente, 

uma média de quatro milhões de reais anuais com patrocínio de ISC. São 202 grupos que 

trabalham com várias doenças, distribuídos pelo Brasil.  

 

O que eu sempre falo para eles: [...] Minha área tem zero de dinheiro. Eu 
pego aquele monte de projeto e vou lá pro cara que cuida do medicamento 
A, que é o dono do produto. Eu tenho que convencer o cara de que essas 
instituições são legais e que elas vão fazer diferença para o produto dele. O 
cara está vendo números, não adianta eu ir pra ele com aquele discurso lindo 
de SUS, de mais acesso para mais pessoas... O cara não tá nem aí, o negócio 
dele é resultado. [...] Eu sempre brinco com os meus grupos de pacientes 
dizendo: Me tragam argumentos, o trabalho de vocês tem que conseguir cada 
vez mais criar indicadores de sucesso. Por exemplo, conseguindo fazer uma 
transformação de política pública (Entrevistada n° 15). 

 
 Essa entrevistada também informou que sua escuta dos assuntos que interessam a 

empresa lhe permite fornecer argumentos às ISC para construção de projetos mais efetivos, 

que consequentemente, recebem maior financiamento. Ela exemplificou contando o caso do 

medicamento D, já citado no tópico 6.1, em que não havia infraestrutura disponível para 

infusão.  

 

Você começa a circular e percebe que não está vendendo porque não tem 
cadeira de infusão. [...] Aí eu visito esse local e posso começar a capacitar 
esses grupos de pacientes e empoderá-los disso. [...] Você sabia [...] que o 
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seu problema não é acesso à caixinha de medicamento? [...] E que daqui a 
cinco anos sua instituição vai fechar se você continuar com esse foco, 
querendo caixinha de medicamento? (Entrevistada n° 15).  
 

 Ela também afirmou que, embora o medicamento A tenha entrado no SUS, se a 

infraestrutura não for modificada, daqui a quatro anos não haverá mais vendas. Porque o 

paciente, na maioria das vezes, está focado no medicamento, mas não observou todo o 

sistema. Se não houver investimento do governo federal em infraestrutura, daqui a alguns 

anos, não haverá mais como fazer tratamento para câncer porque o sistema já está saturado. A 

Indústria A, enquanto indústria farmacêutica, será beneficiada através do empoderamento 

desses pacientes, mas outras indústrias e toda a população também ganham, considera ela. 

 Essa entrevistada também pontuou que embora o governo tenha anunciado, através do 

Plano Plurianual de 2011 (PPA), a construção de 22 novos CACONS nos próximos anos, até 

o momento, nada foi feito nesse sentido. Ela, certamente, acha que as ISC não estão 

acompanhando o que está no PPA; nesse sentido, é papel da indústria, que consegue ter uma 

visão mais ampla, alertá-las disso, explicou a mesma entrevistada.   

 

[...] O que eu faço é apertar botão. Vamos fazer um projeto para o PPA? Para 
controle dessa promessa de 22 CACONs? Lindo. Vou investir na instituição 
para isso. Se o resultado for negativo lá na frente. Sinto muito. Eu apertei o 
botão aqui, porque eu não posso interferir no processo da instituição. Isso é 
bom e é ruim, porque você tem que justificar aqui dentro. Por isso que eu 
digo: avisei antes, eu não sei o resultado, não posso garantir resultado de 
nada (Entrevistada n°15). 

 

Não é fácil mostrar o trabalho desenvolvido pela sua área, mas não se não houvesse 

resultado não se investiria tanto, afirmou a entrevistada. É possível perceber, ao longo de seu 

discurso, que há uma cobrança da empresa para que os recursos investidos nas ISC gerem 

lucros. Essa ideia se expressa, por exemplo, quando ela afirma que precisa lembrar, a todo 

tempo, que o produto de seu trabalho será percebido em longo prazo e que a empresa tem 

consciência de que os resultados não são garantidos. 

Os dados desta pesquisa condizem com o que foi descrito por Ball, Tisocki e 

Herxheimer (2006). Esses autores pesquisaram através do site de busca Google, 69 

homepages de instituições dedicadas a diversas condições patológicas para avaliar a 

declaração, ou não, de suporte financeiro das mesmas por laboratórios farmacêuticos. Apenas 

4 dos 69 sites afirmaram a existência de conflitos de interesse. 45% das instituições 

declararam financiamento pela farmaindústria, mas não foi possível avaliar a extensão do 

mesmo em relação aos recursos totais das instituições e em 1/3 dos sites havia logomarcas 
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e/ou links para as páginas dos laboratórios patrocinadores. Esses autores citaram estudos 

indicando que mais da metade dos grupos de defesa dos direitos em saúde recebem recursos 

financeiros da indústria. Apresentaram, também, vários exemplos do uso de instituições de 

pacientes como parte da estratégia dos laboratórios para influenciar autoridades nos EUA e 

Reino Unido. 

 Essa pesquisa traz indicações de que o principal motivo para que indústrias 

farmacêuticas patrocinem determinadas ISC-CM é a obtenção de lucro. Talvez, as instituições 

acreditem que o acesso a todos os medicamentos que seus patrocinadores promovem é 

também um benefício para os pacientes.  

 

5.5 Outras estratégias das ISC para acesso a medicamentos 

 

 As principais estratégias das ISC-CM para acesso a medicamentos são desenvolvidas 

através do relacionamento com os três Poderes. Contudo, há outras formas de dar visibilidade 

à causa, que, direta ou indiretamente, também provocam o Estado e a sociedade e, 

consequentemente, impactam o acesso a medicamentos. Nesse contexto, a principal estratégia 

desenvolvida é o Outubro Rosa.  

 Esse movimento começou nos EUA, onde vários estados desenvolviam ações de 

conscientização sobre o câncer de mama no mês de outubro. Na década de 90, o congresso 

americano decretou o mês de outubro como mês de prevenção deste tipo de câncer. Para 

sensibilizar a população inicialmente as cidades se enfeitavam com os laços rosa, 

principalmente nos locais públicos, depois surgiram outras ações como corridas, desfile de 

modas com sobreviventes (de câncer de mama), entre outras. Posteriormente, surgiu a ideia de 

iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc., mas não há uma 

informação oficial, de como, quando e onde foi efetuada a primeira iluminação. Assim, o 

movimento se popularizou e a iluminação em rosa se tornou uma leitura visual, compreendida 

em qualquer lugar no mundo (AMUCC, 2013).  

 No Brasil, a primeira iniciativa foi a iluminação do monumento Mausoléu do Soldado 

Constitucionalista (mais conhecido como o Obelisco do Ibirapuera), situado em São Paulo-

SP, 2002, por iniciativa de um grupo de mulheres simpatizantes da causa com o apoio de uma 

conceituada empresa europeia de cosméticos. Foi em 2008, entretanto, que o movimento 

ganhou força e diversas ISC-CM, em todo país, iluminaram monumentos e desenvolveram 

outras atividades como corridas, palestras, exposições de fotografia, espetáculos musicais e 
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conscientização dos profissionais de saúde nos seus locais de trabalho e da população em 

locais públicos com distribuição de panfletos e de rosas (AMUCC, 2013).  

 A entrevistada n° 9 afirmou que o Outubro Rosa é estratégia fortíssima criada pelas 

instituições americanas patrocinadas por indústrias farmacêuticas. Hoje, em todo o mundo, 

algum grupo de profissionais e/ou mulheres promove a causa do câncer de mama, com foco 

em diagnóstico e tratamento, no Outubro Rosa, afirmou a mesma entrevistada. As 

entrevistadas n° 9 e 10 relataram que o Instituto Nacional de Câncer (INCA) se integrou ao 

movimento e vem fazendo seu próprio evento para se aproximar da população, dos 

profissionais de saúde que estão adotando essa política e das “[...] instituições infelizes que 

criaram esse Outubro Rosa, no passado” (entrevistada n° 9) com o intuito de lhes 

conscientizar das questões de saúde pública para que possam atuar mais criticamente. 

 Para a entrevistada n° 10, o Outubro Rosa se tornou uma “indústria do câncer de 

mama”, “[...] uma grande estratégia de negócios. Negócios para a sociedade capitalista, todos 

os produtos cor de rosa que são associados ao câncer” (entrevistada n° 10). Ela não 

desconsidera a importância de dar visibilidade à causa, mas ressalta que é preciso estruturar 

melhor a ação pública: “Algo muito maior que botar um laço cor de rosa e dizer que tá 

preocupado” (entrevistada n° 10).  

 O discurso da entrevistada n° 4, no encontro das ISC-CM, permite concluir que o 

movimento tem sido utilizado com finalidade de angariar recursos financeiros. O Outubro 

Rosa serve para dar visibilidade à causa, mas também pode ser utilizado como um meio de 

sustentabilidade para as instituições, por exemplo, através da cobrança de taxas para aparições 

públicas, afirmou essa entrevistada. 

 Por causa da visibilidade do Outubro Rosa muitas empresas do ramo de cosméticos, 

moda, transportes, entre outras, têm patrocinado as ICS-CM. A entrevistada n° 4 revelou 

durante o evento que na ISC-CM n° 1 já existe um serviço de marketing responsável em que 

as associadas recebem emails como propaganda de seus patrocinadores. E que a meta é 

melhorar esse tipo de correspondência, incluindo cidadãos comuns, porque será mais atrativo 

aos financiadores se milhares de pessoas receberem esses emails. 

 Essa estratégia, se desenvolvida em parceria com empresas não relacionadas ao ramo 

da saúde, poderia trazer autonomia financeira para as instituições frente aos laboratórios 

farmacêuticos. Entretanto se eles também se utilizarem dessa fonte de informação para 

divulgar seus produtos, incorrer-se-ia na DTCA, que além de ser proibida no país e totalmente 

contrária ao uso racional de medicamentos.  
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 Outra estratégia de mobilização da população, comumente utilizada pelas ISC-I, e que 

vêm sendo utilizada pelas ISC-CM para dar publicidade às dificuldades vivenciadas por elas, 

inclusive no que se refere aos medicamentos, é a divulgação dessas questões na internet; 

através das redes sociais, como informou a entrevistada n° 5, e/ou expondo trajetórias 

individuais, na voz do paciente para chocar a sociedade, como afirmou a entrevistada n° 1. 

“Por exemplo, uma pessoa que está muito doente faz um blog e fica todo mundo 

acompanhando o estado de saúde da pessoa” (entrevistada n° 1). Essa entrevistada também 

revelou que essa estratégia é muito utilizada pelas ISC-I n° 1. 

 A entrevistada n° 4 afirmou que a ISC-CM n° 1 têm como meta desenvolver o poder 

de advocacy das demais instituições para torná-las defensoras da causa, principalmente nas 

questões do acesso a diagnóstico e tratamento de qualidade, mas ainda não há estratégias para 

advocacy na área de medicamentos. Ela afirmou que a questão da falta de medicamentos 

começou a aparecer e isso a levou a “[...] contatar instituições de outras condições patológicas 

que já vêm lutando contra essa lista maldita e tão precária de medicamentos no SUS” 

(Entrevistada n°4). 

 É possível concluir que há contradição em seu discurso, posto que não se possa falar 

de tratamento de qualidade sem passar pelos medicamentos. Outrossim, sua ISC-CM é 

patrocinada pela Indústria A, cuja representante revelou diversas estratégias para 

empoderamento de pacientes nas questões sobre acesso a medicamentos e participação da 

ISC-CM n° 1 no processo de inclusão de do medicamento A no SUS.      

 Corroborando com esse achado, no encontro das ISC-CM, a entrevistada n° 4, 

referindo-se às ações desenvolvidas pelas ISC-CM, afirmou que precisam melhorar a 

incorporação de tecnologias. “Me assusta saber que levamos dez anos para incorporar um 

medicamento que  é óbvio (se referindo ao medicamento A); temos que fazer o lobby do 

bem” (Entrevistada n° 4). Certamente, o discurso contraditório revela o medo de associar o 

trabalho desenvolvido pelas ISC-CM aos interesses da indústria. 

 Entretanto, não se pode negar que a atuação das ISC-CM vem conferindo bastante 

visibilidade à causa e proporcionado muitas conquistas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação buscamos identificar e analisar as estratégias das Instituições da 

Sociedade Civil dedicadas ao Câncer de Mama (ISC-CM) no acesso a medicamentos e os 

principais atores mobilizados nesse processo.   

Entretanto, antes de abordar as estratégias empreendidas pelas ISC-CM para ter acesso 

aos medicamentos foi preciso compreender a percepção dos entrevistados sobre o tema. Para 

a maioria dos entrevistados, dos três grupos, a primeira barreira ao acesso a medicamentos é a 

insuficiente rede de assistência oncológica. Uma vez inseridas no Sistema Único de Saúde 

(SUS), os entrevistados afirmam, de forma geral, que as pacientes têm acesso aos 

medicamentos cobertos.  

A discussão gira não em torno do acesso a medicamentos, mas do que é oferecido. 

Isso porque na oncologia não há uma lista única de medicamentos selecionados e inexistem 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde 

(MS) para todos os tipos de cânceres (BRASIL, 2012d). Cabe, portanto, a cada unidade 

hospitalar definir os PCDT que irá utilizar, padronizar os medicamentos e pedir ressarcimento 

ao SUS pelos tratamentos realizados através da tabela de valores para Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) (BRASIL, 2012d). 

O MS alega que esses valores são revisados periodicamente para garantir a 

sustentabilidade dos serviços de oncologia, o oferecimento de um número maior de 

tratamentos e a adoção de novas terapias de comprovada efetividade. No entanto, a maioria 

das entrevistadas ligadas a Instituições da Sociedade Civil (ISC) afirma o contrário.  

Ademais, há indicações de que esse modelo de financiamento esteja gerado 

inequidades no sistema. Alguns hospitais, com verbas diferenciadas, oferecem melhores 

tratamentos do que aqueles que só podem contar com o ressarcimento do SUS. Por isso, o MS 

precisa acelerar a elaboração dos PCDT, garantir sua atualização e a revisão os valores de 

APAC.  

Nesta discussão, o cenário envolve a escassez dos recursos para execução das 

políticas, e, portanto, não se pode deixar de ponderar a rapidez com que surgem novas 

tecnologias e a pressão para sua incorporação. Em saúde pública, precisam ser oferecidos 

tratamentos com evidência terapêutica reconhecida e boa relação custo-efetividade; nem 

sempre a novidade terapêutica é melhor do que a opção consolidada. 

Esses argumentos, entretanto, não são aceitos pelas representantes do grupo ISC, para 

quem o MS não está isento da responsabilidade de fornecer os medicamentos mais modernos 
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às pacientes, ainda que para um aumento ínfimo de sobrevida. É verdade que em certos 

contextos o direito coletivo não deve suplantar o direito individual, mas também é verdade 

que em outros contextos é o direito individual que não deve suplantar o direito coletivo. Por 

isso, é preciso avaliar criteriosamente o que será oferecido pelo SUS.   

Nesse sentido, a institucionalização da Comissão de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) assume papel relevante. No entanto, a efetividade dessa medida depende, 

minimamente, da capacitação dos recursos humanos, da criação de corregedoria interna e de 

análises de impacto das tecnologias incorporadas. De outro modo, a criação da comissão 

servirá apenas à legitimação dos interesses da indústria.  

A análise das entrevistas, do caderno de campo e dos sites das principais ISC-CM 

permitiu confirmar a hipótese de que indústrias farmacêuticas patrocinam e influenciam 

algumas ISC-CM com o intuito ampliar seu mercado. Houve divergência de opiniões entre as 

representantes de ISC sobre o assunto. Algumas entrevistadas temem que esse relacionamento 

possa atrelar a conduta da ISC-CM aos interesses dos patrocinadores. Outras, entretanto, 

afirmam que as ISC-CM podem estabelecer regras para manutenção de sua autonomia.  

Verificamos que, em consequência desse envolvimento, algumas ISC-CM nacionais se 

desenvolveram muito na última década e, cada vez mais, pressionam o governo para inclusão 

de novas terapias no SUS. A indústria A, apesar de assumir seu relacionamento com 

determinadas ISC-CM, desvia o foco do conflito de interesses existente. Sua representante 

reforçou a ideia de que o objetivo da empresa não são os lucros, mas o acesso à saúde no país. 

Para isso, busca o empoderamento da população, o que é fundamental para exercício efetivo 

do controle social. Contudo, as contradições em seu discurso permitem perceber os objetivos 

reais da indústria em relação às ISC-CM.    

A análise de seu discurso também permitiu entender o processo de trabalho junto as 

ISC patrocinadas e constatar que diferentes posturas são adotadas de acordo com o perfil da 

instituição. Se o foco é acesso e manutenção do tratamento, a estratégia pode ser a 

judicialização. Se a pretensão da instituição é conscientizar a população sobre diagnóstico 

precoce e tratamentos existentes, então a ISC se especializará em campanhas de 

conscientização da população. Mas, se a instituição se propõe a provocar mudança de política 

pública, ela tem de construir agendas positivas com o governo. Isso porque uma instituição 

com perfil assistencialista não consegue fazer advocacy, sem passar por um processo de 

mudança para se tornar apta a empreender várias estratégias. A representante da indústria 

também admitiu que sua empresa precisa de ISC atuantes e organizadas em diversas 
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condições patológicas, com esse intuito, desenvolve ações para que elas possam fortalecer 

suas características principais e modificar seu perfil, até se tornarem “decisores em saúde”.  

Não é possível afirmar, entretanto, se a maioria das ISC-CM conhece a intenção dos 

laboratórios ou se acredita estar se associando a empresas interessadas na causa do câncer de 

mama. Outrossim, não se pode generalizar essa conduta, pois há instituições que não se 

relacionam com indústrias farmacêuticas. Essas são, predominantemente, assistencialistas e 

influenciam muito pouco as decisões relacionadas a políticas de saúde. Os dados sugerem que 

alguns laboratórios escolhem instituições, promovem seu fortalecimento institucional para 

torná-las defensoras de seus interesses. Outro achado importante é a capacitação de algumas 

ISC-CM brasileiras por Instituições da Sociedade Civil Internacionais (ISC-I) através de 

parcerias com indústrias farmacêuticas. 

Há indicações de que as ISC-CM patrocinadas por indústrias estejam sendo utilizadas 

como um canal para a prática da propaganda dirigida ao paciente (Direct To Consumer 

Advertising - DTCA). Isso porque as vendas de medicamentos aumentam consideravelmente 

à medida que os pacientes passam a conhecê-los (HERXHEIMER, 2003). Talvez, eles se 

sintam mais seguros e em condição de avaliar o tratamento prescrito quando recebem 

informações no ambiente que os acolhe e onde estabelece as redes sociais que lhe dão 

sustentação. Uma vez que os pacientes concordam que um tratamento lhes é favorável o 

inserem em seu itinerário terapêutico e brigam para ter acesso. A indústria, portanto, utiliza 

estratégias sinérgicas; por um lado, acessa o médico e usa dessa influência para modificar o 

perfil de prescrição, e por outro, fornece informação sobre os medicamentos novos aos 

pacientes.  

A principal estratégia empreendida pelas ISC-CM no acesso a medicamentos é a 

pressão sobre o Estado, em todas as esferas e Poderes. No que tange ao Poder Executivo, o 

relacionamento é basicamente voltado para acompanhamento das políticas e exercício de 

influência. As principais estratégias empreendidas nesse sentido são a aproximação com os 

gestores da saúde, participação nos conselhos de saúde, inclusive no Conselho Nacional de 

Saúde, comitês nacionais e a atuação junto a Comissão Nacional de Inclusão de Tecnologias 

(CONITEC). 

A participação nos comitês e conselhos é louvável já que o controle social é muito 

importante para a garantia de políticas que atendam aos interesses dos usuários. Entretanto, é 

importante perceber que a maioria das instituições não está preparada para uma atuação 

consciente e livre de vieses. Ademais, a análise dos dados mostrou que as instituições que se 
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destacam no cenário político, e acabam influenciando as demais, são patrocinadas pela 

indústria farmacêutica.  

Entre as estratégias empreendidas junto ao Poder Legislativo estão o envio de 

informações sobre o tratamento do câncer de mama a todos os integrantes do Legislativo, 

desde o senado às câmaras de vereadores e o advocacy em nível local. Destacam-se, contudo, 

a pressão para aprovação dos projetos de lei relacionados ao câncer e, mais especificamente 

ao câncer de mama, e a construção de lobby no congresso nacional. Há indicações de que a 

construção de redes entre as ISC-CM e o Legislativo seja fruto do relacionamento com 

instituições internacionais experientes nessa área e com a indústria farmacêutica. 

O relacionamento das ISC-CM com o Poder Legislativo é fundamental na medida em 

que possibilita conquistas importantes para o tratamento de câncer no SUS, como por 

exemplo, a definição de um prazo para início de tratamento, que, consequentemente, obriga a 

ampliação da rede de assistência. Contudo, também há o risco de que as instituições se tornem 

atravessadoras dos interesses da indústria farmacêutica. 

O Poder Judiciário também vem sendo utilizado como ferramenta para acesso a 

medicamentos pelas ISC-CM. Os dados mostram predominância de ações individuais através 

e em muitos casos com auxílio das defensorias públicas. Todos os entrevistados concordam 

que o acesso a medicamentos através da justiça representa a garantia do direito à saúde. 

Entretanto, há divergência de opiniões com relação aos limites para utilização dessa via. A 

maioria das entrevistadas do grupo de ISC defende o direito irrestrito aos medicamentos sem 

considerar a necessidade de políticas públicas para seu fornecimento. 

Já entre os entrevistados do grupo Estado, houve ponderações: se por um lado, a 

judicialização força o Estado a se organizar para prover o que foi definido através das 

políticas de saúde prioritárias, por outro lado, pode se constituir num problema para o sistema 

de saúde. Porque, em geral, são pleiteados medicamentos novos, sem evidência clínica e de 

alto custo cuja compra, provavelmente, consumirá os recursos destinados à manutenção das 

políticas.  

Também é uma estratégia das ISC-CM o oferecimento de informações sobre acesso a 

medicamentos pela justiça, através da capacitação de suas voluntárias para transmissão das 

informações, divulgação de informações em seus sites ou distribuição de material impresso. 

Algumas instituições também oferecem acessória jurídica. Detectou-se a formação de 

parcerias entre defensores públicos da união e as ISC-CM mais representativas, o que é muito 

favorável à garantia dos direitos dos usuários do SUS, desde que sejam pleiteados 

medicamentos realmente necessários. É preciso cuidar para que não se consolide a ideia de 
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que a população não tem acesso aos medicamentos de que necessita, sem avaliar o que é 

oferecido e muito menos o que está sendo pleiteado. 

A maioria dos entrevistados do Estado e a representante da indústria farmacêutica – 

ainda que tenha reiterado que essa não é uma prática de sua empresa – associaram a 

judicialização da saúde à ação dos laboratórios. Cabe ao Judiciário, portanto, enfrentar o 

desafio de saber e poder diferenciar as ações que possam de fato trazer avanços na garantia 

dos direitos de cidadania no Brasil, daquelas que apenas visam à expansão de interesses de 

mercado da indústria farmacêutica.  

Consciente do fato, o Judiciário vem empreendendo capacitações internas, 

especialmente para os juízes. Nesse sentido, a análise do discurso dos entrevistados revela que 

está se construindo, entre os juízes, o entendimento de que o pleito deve ser negado se não 

houver justificativa para inaplicabilidade da alternativa terapêutica disponível no SUS. O que 

também se configura numa dificuldade, já que o fornecimento de assessoria técnica, através 

dos Núcleos de Apoio Técnicos (NAT) – que permita avaliar essa questão – não é uma 

realidade na maioria dos estados. Além disso, ainda há muitos juízes resistentes a essa ideia e 

que defendem a autonomia do médico em prescrever. Assim, o Judiciário segue interferindo 

nas políticas de saúde e fazendo escolhas que não permitem a participação da sociedade como 

preconiza o SUS.  

 Ventura e colaboradores (2010) destacam que na judicialização da saúde a principal 

problemática é saber como o Estado, no âmbito dos três Poderes, “deve proteger as pessoas 

dos riscos das novidades oferecidas pelo “mercado de saúde”, que, não raramente, cria 

“necessidades” para “vender” soluções”. Sem, contudo, deixar de prestar assistência, e 

garantir o acesso, de maneira igualitária, às novas tecnologias que também podem ser 

benéficas. Trata-se de garantir o direito legítimo e fundamental de acesso aos medicamentos 

no sentido da promoção da saúde e, não, o direito ao consumo de mercadorias, em nome da 

saúde (SOARES; DEPRÁ, 2012).  

 Não se pode negligenciar que há medicamentos importantes dos quais as pacientes 

realmente necessitam. No entanto, a maioria das ISC-CM não parece preparada para resistir à 

pressão da indústria e avaliar questões referentes à eficácia, segurança e custo-efetividade dos 

produtos. Talvez o maior problema do movimento de câncer de mama seja sua fragilidade 

coletiva, ou seja, a maioria das instituições é composta por pessoas pouco politizadas, sem 

histórico em ativismo e que não tem conhecimento sobre medicamentos. Esse perfil as deixa 

vulneráveis frente à ação das instituições mais fortes como, por exemplo, a ISC-I, a ISC-CM 
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n°1 e a própria indústria farmacêutica. Assim, elas não têm agendas alternativas para 

discussão, por exemplo, sobre a diminuição do preço dos medicamentos e dos fatores de risco.  

Paradoxalmente, portanto, o que poderia ser indicativo de uma maior conscientização 

de cidadania – a pressão das instituições sobre o Estado e a busca da justiça para o acesso aos 

medicamentos, como parte da garantia do direito à saúde –, se tornou um problema de saúde 

pública no país. É urgente a politização e construção da capacidade crítica das ISC-CM e das 

próprias pacientes, que em sua maioria procuram as instituições apenas como um amparo. 

Não poderíamos deixar de considerar as dificuldades encontradas ao longo do 

percurso. Por se tratar de um assunto polêmico e bastante velado, não foi fácil conseguir 

entrevistas com representantes das ISC e da indústria farmacêutica. A entrevistada n° 4, 

representante da ISC-CM n° 1, por exemplo, foi procurada várias vezes pela pesquisadora, 

mas só respondeu quando o contato foi feito pela entrevistada n° 1, representante da ISC-I n° 

1. 

Houve momentos em que a pesquisadora percebeu, nitidamente, que as representantes 

da ISC e da indústria não revelaram todas as informações que detinham sobre o assunto, o que 

era esperado, pois como afirmou Becker (1997) o informante pode ter razões para mentir ou 

esconder parte do que considera ser verdade; ele pode ser levado, talvez por vaidade ou 

conveniência, a distorcer as informações sobre o acontecimento. Foi preciso ganhar a 

confiança das entrevistadas e explicar o objetivo de uma pesquisa acadêmica para obter mais 

informações sobre o assunto. A observação participante foi essencial à execução desse 

trabalho, pois permitiu confrontar o que foi dito nas entrevistas pelas representantes do grupo 

ISC com sua vivência cotidiana.  

Essa pesquisa produziu descobertas importantes acerca do assunto sem pretender, no 

entanto, esgotá-lo, uma vez que o mesmo é vasto, complexo e ainda pouco explorado no país. 

Como já foi dito, não se obteve a saturação dos dados, pois o campo é perpassado por vários 

grupos com diferentes pertencimentos e que trazem consigo vivências bastante diversificadas.   

   Ressaltamos que por se tratar de estudo qualitativo os achados não podem ser 

generalizados, mas permitem construir um retrato precioso de como o campo se conforma e 

das principais questões em jogo. O trabalho foi fortemente marcado pelos dissensos, 

controvérsias e interesses dos diferentes grupos em relação ao tema, o que era esperado, pois 

envolveu um grupo de atores diversificados que falam sobre questões atuais. Essas 

características permitiram uma análise minuciosa de atuação política dos atores.  

Outras pesquisas precisam ser empreendidas, como por exemplo: um estudo de caso 

de uma ISC-CM para aprofundar a maneira como acontece o relacionamento com a indústria 
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farmacêutica e com o governo; um estudo sobre as ações judiciais para acesso a 

medicamentos novos para câncer de mama para averiguar, em que medida, as pacientes 

realmente precisam dos medicamentos pleiteados e qual a participação efetiva das ISC-CM 

nesses casos; e ainda estudos semelhantes com ISC dedicadas a outras condições patológicas. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM INFORMANTES- CHAVE 
 
Nome:_________________________________________________________________ 
 
Escolaridade:_______________________________ Idade:______ Sexo:__________ 
 
Profissão:___________________________Cargo:______________________________ 
 
Local:_______________________________________________Horário:____:_____ 
 
Data: ____/____/_____ 
 
 

1. Poderia falar um pouco sobre sua trajetória profissional dentro dessa temática?  
 

2. Em sua opinião, como se dá o acesso a medicamentos para tratamento de câncer no 
Brasil? 

 
3. Poderia falar um pouco sobre as ações das instituições da sociedade civil dedicadas ao 

câncer de mama no acesso a medicamentos? 
 

4. O Senhor (a) acha que a judicialização é um das delas? Qual sua opinião sobre a 
utilização dessa via? 

 
5. Em sua opinião, ocorre algum tipo de relacionamento com órgãos governamentais que 

facilite o acesso a medicamentos? 
 

6. O senhor (a) acha que o apoio da indústria farmacêutica facilita o acesso a 
medicamentos? De que maneira? Qual sua opinião sobre esse relacionamento? 
 

7. Poderia contar uma história sobre instituições da sociedade civil dedicadas ao câncer 
de mama, judicialização e indústria farmacêutica? 

 
8. Gostaria de acrescentar algum assunto que não foi falado? 

 
9. Poderia indicar outras pessoas que possam ser entrevistadas sobre esse tema? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS INSTITUIÇ ÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL DEDICADAS AO CÂNCER DE MAMA 

 
Nome:_________________________________________________________________ 
 
Escolaridade:_______________________________ Idade:______ Sexo:__________ 
 
Profissão:___________________________Cargo:______________________________ 
 
Local:_______________________________________________Horário:____:_____ 
 
Data: ____/____/_____ 
 

 
1. Qual é o trabalho desenvolvido pela sua instituição? 

 
2. E em relação aos pacientes? O que lhes é oferecido? 

 
3. Em sua opinião, como se dá o acesso a medicamentos para tratamento de câncer no 

Brasil? 
 

4. Poderia falar um pouco sobre as ações utilizadas pela sua instituição no acesso a 
medicamentos? 
 

5. A via judicial é utilizada para acesso a medicamentos? Qual sua opinião sobre a 
utilização dessa via? 
 

6. Ocorre algum tipo de relacionamento com órgãos governamentais que facilite o acesso 
a medicamentos?  
 

7. Você acha que o apoio da indústria farmacêutica facilita o acesso a medicamentos? De 
que maneira? Qual sua opinião sobre esse relacionamento? 
 

8. Pode contar algum caso de paciente que conseguiu medicamento por via judicial? 
 

9. Gostaria de acrescentar algum assunto que não foi falado? 
 

10. Poderia indicar outras pessoas que possam ser entrevistadas sobre esse tema? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PACIENTE/USU ÁRIO DA 
INSTITUIÇÃO 

 
Nome:_________________________________________________________________ 
 
Escolaridade:_______________________________ Idade:______ Sexo:__________ 
 
Profissão:___________________________ 
 
Local:_______________________________________________Horário:____:_____ 
 
Data: ____/____/_____ 
 

 
1. Poderia contar como conheceu essa instituição e por que veio fazer parte dela?  

 
2. Pode contar, resumidamente, como foi a experiência do câncer? 

 
3. Qual o significado dos medicamentos, incluindo a quimioterapia, para você?  

 
4. Como foi que você conseguiu seus medicamentos? 

 
5. Qual sua opinião sobre conseguir os medicamentos através da justiça?  

 
6. Conhece alguém que conseguiu os medicamentos através da justiça? 

 
7. O que você acha da relação entre instituições dedicadas ao câncer de mama e a 

indústria farmacêutica? 
 

8. Você acredita que a instituição de que é membro tem parceria com a indústria 
farmacêutica? Por quê? Se sim, como isso ocorre? 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 
Instituições da sociedade civil, câncer de mama e acesso a medicamentos no SUS 

 
 Convido você a participar desta pesquisa, de natureza qualitativa, que visa conhecer e entender 
as estratégias das instituições dedicadas ao câncer de mama para acesso a medicamentos e os 
principais atores mobilizados.  
 A pesquisa está sendo desenvolvida pela aluna de mestrado em Saúde Coletiva e farmacêutica 
Aline Scaramussa Deprá, sob orientação do Prof. Drº Carlos Dimas Martins Ribeiro e da Profª Drª Ivia 
Maksud, da Universidade Federal Fluminense. Sua participação nesta pesquisa é inteiramente 
voluntária, e consiste em uma entrevista gravada, com duração variável de uma hora à uma hora e 
meia, na qual são realizadas perguntas que, acreditamos, não expõem o entrevistado a risco. Ainda 
assim, quaisquer questões e dúvidas relativas ao entendimento de risco poderão ser consultadas, a 
qualquer momento, com o comitê de ética e com a própria pesquisadora. As perguntas versam sobre a 
sua trajetória e ligação com o problema abordado. A gravação da entrevista será transcrita. 
Esclarecemos que somente a pesquisadora e seus orientadores terão acesso às entrevistas em suas 
versões originais, e que a sua identidade será preservada, ou seja, suas declarações não serão 
identificadas. Os participantes podem, a qualquer momento, recusar-se a responder a alguma questão 
ou desistir da entrevista. 
 Agradecemos sua participação nessa pesquisa! Ao final do estudo, o (a) senhor (a) será 
informado (a) de seus principais resultados. Os dados serão analisados e, em conjunto com as demais 
entrevistas, subsidiarão a produção de artigos acadêmicos para publicação na área de Saúde Coletiva e 
Ciências Sociais, bem como a apresentação de trabalhos científicos em eventos acadêmicos dessas 
áreas. Além disso, as informações dadas pelo senhor (a) poderão ser úteis para subsidiar a melhoria 
das políticas que regulamentam o acesso a medicamentos para tratamento de câncer de mama. 
 O senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da 
pesquisadora e do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e 
poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação a qualquer momento.   
 
Declaro estar ciente e ter entendido os objetivos e condições de participação na pesquisa e aceito 
dela participar. 
_____________, ____ de ____________ de 2012. 
 
Nome:_________________________________________RG:______________________ 
Assinatura:____________________________________ 
Tipo de entrevistado19:_____________________________ 
Consentimento obtido por:____________________________RG:___________________ 
Assinatura: ___________________________________ 
 
Endereço e telefones para contatos: 
Aline Scaramussa Deprá 
Mestrado em Saúde Coletiva  
Universidade Federal Fluminense 
Rua Marquês de Paraná, 303 – 3º andar – anexo HUAP 
Centro – Niterói – RJ – CEP 24030-215 
Tel/fax: 2629-9341 – e-mail: aline_uffarma@yahoo.com.br – celular: 9798-8995 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 
Rua Marquês de Paraná, 303 – 4º andar – anexo HUAP 
Centro – Niterói – RJ – CEP 24030-215 
Tel: 26299189 
 

                                                 
19 Foi utilizado o mesmo TCLE para todos os grupos de entrevistados, sendo identificados no campo “tipo do 
entrevistado” como informante-chave, gestor de ISC-CM e usuário de ISC-CM.  


