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Resumo:
O modo como uma informação sobre medicamentos é comunicada produz efeitos de
configuração que podem impactar na saúde tanto no âmbito do indivíduo como no
coletivo. Pacientes com doenças raras são mais vulneráveis uma vez que as informações
sobre a doença e o tratamento são mais limitadas. Portanto, efeitos de configuração podem
ser ainda mais relevante na percepção de risco de pacientes com doenças raras em razão
da escassez de informações. Esta pesquisa analisa a presença de efeitos de configuração
na comunicação de risco sobre medicamentos em websites de associações de pacientes
com doenças raras no Brasil. Os resultados obtidos foram posteriormente discutidos a
partir da perspectiva da bioética principialista. Foram observados websites de associações
brasileiras de pacientes para 44 doenças raras selecionadas, em fevereiro e março de
2016. Os conteúdos sobre tratamento medicamentoso foram selecionados
como corpus desta pesquisa. Foram definidos os marcadores linguísticos e as unidades
de contexto para pautar a análise da configuração de risco. Foram identificadas 76
associações brasileiras de pacientes com doenças raras diretamente relacionadas a 33
diferentes doenças. Foi identificado efeito de configuração da informação sobre
tratamento medicamentoso em 16 destas, na seguinte dimensão: 12,5% do tipo risco
relativo, 6,2% do tipo de ganho, 12,5% do tipo de perda, 18,8% do tipo positivo, 25,0%
do tipo representação numérica e 56,3% do tipo representação verbal. Esta distribuição
indica ser mais comum o uso de efeitos de configuração persuasivos do que informativos.
Posterior análise bioética sugere que os princípios prima facie de respeito à autonomia,
beneficência, não-maleficência e justiça são desafiados. Conclui-se haver a necessidade,
tanto técnica quanto ética, de melhorar a comunicação de risco atrelado ao uso de
medicamentos em websites de associações brasileiras de pacientes com doenças raras.

Palavras-chave: Bioética, doenças raras, risco, comunicação em saúde, internet.

Abstract:
The way information about medicines is communicated produces framings effects that
may impact the health of individuals as well as public health. Patients with rare diseases
are increasingly more vulnerable given that information about disease and
pharmacological treatment is more limited. Therefore, framing effects may be even more
important in risk perception of patients with rare diseases due to the scarcity of
information. This study analyzes the presence of framing effects in drug risk
communication on websites of associations of patients with rare diseases in Brazil. Those
results are further discussed through a principlist lens. We evaluated websites of Brazilian
associations of patients with 44 rare diseases, between February and March 2016.
Contents about pharmacological treatment were selected as the research corpus.
Linguistic markers and content units were defined to guide framing effect analysis. We
identified 76 Brazilian associations of patients with rare diseases directly related to thirtythree different diseases. Framing effects were observed in websites relative to sixteen of
these rare diseases, in the following types: 12.5% relative risk, 6.2% gain framing, 12.5%
loss framing, 18.8% positive framing, 25.0% numerical presentation, and 56.3% verbal
presentation. This distribution indicates that persuasive framing effects are more common
than informative framing effects. Further bioethical analysis suggests that the prima facie
principles of respect for autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice are
challenged. We conclude that there is both a technical and an ethical need to improve
drug risk communication in websites of Brazilian associations of patients with rare
diseases.

Keywords: Bioethics, rare diseases, risk, health communication, internet.
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1 INTRODUÇÃO – Construção do objeto e perspectivas teóricas
Este estudo aborda a comunicação do risco atrelado ao uso de medicamento para
doenças raras em websites de associações de pacientes do Brasil. O risco em saúde referese ao dano à saúde humana resultante da exposição a um agente danoso, junto à
probabilidade de o dano acontecer (HEALTH CANADA, 2000). A comunicação de risco
em saúde é definida então como um processo interativo de troca de informações e
opiniões entre grupos, indivíduos e instituições sobre a natureza deste risco e outras
preocupações, a fim de melhor gerenciá-lo (NRC, 1989). Essa comunicação, quando
realizada de maneira efetiva, é capaz de melhorar o entendimento do paciente sobre sua
doença e seu cuidado, munindo-o com o conhecimento necessário para uma tomada de
decisão informada (BODEMER E GAISSMAIER, 2012; KNAPP, RAYNOR, e BERRY,
2004).
Em uma breve retrospectiva histórica, Daniel Kahneman e Amos Tversky, dois
psicólogos cognitivos, criaram em 1979 um modelo descritivo da tomada de decisão
realizada pelo ser humano sobre situações que envolvem risco. Este modelo é chamado
de Teoria do Prospecto. Esta teoria aponta que, quando existem duas opções a serem
escolhidas, uma que apresenta baixo risco e outra que apresenta maior risco, a preferência
do indivíduo por uma ou outra dependerá da forma como as opções são apresentadas. Se
a apresentação das opções atribui maior ênfase nas potenciais perdas, o indivíduo tenderá
a escolher a opção que envolva menor risco, a fim de evitar perdas percebidas. No entanto,
se a comunicação de risco apresenta maior ênfase nos potenciais ganhos, o indivíduo
tenderá a rejeitar opções que envolvam risco a fim de garantir os ganhos. Portanto, a
forma como uma mesma informação é apresentada, se em termos de perda ou em termos
de ganho, pode influenciar e manipular a tomada de decisão sobre risco. Este desvio
recebe o nome de efeito de configuração, ou framing, em inglês (GALLAGHER e
UPDEGRAFF, 2012; KAHNEMAN e TVERSKY, 1979).
A partir da Teoria do Prospecto, o estudo do efeito de configuração na comunicação
de risco passou a ter relevância no campo da saúde, uma vez que o uso deste efeito pode
manipular a tomada de decisão do paciente (EDWARDS et al., 2001). A literatura
internacional identifica uma variedade de tipos de efeito de configuração no campo da
saúde. Alguns exemplos são: i) efeito de configuração do tipo de perda e do tipo de ganho;
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ii) risco relativo e risco absoluto; iii) configuração negativa da informação sobre risco e
configuração positiva da informação sobre risco; e iv) representação numérica da
informação sobre risco e representação verbal da informação sobre risco (EDWARDS et
al., 2001). Estes tipos específicos de efeito de configuração serão melhor detalhados no
referencial teórico desta dissertação. Importante apontar que o efeito de configuração
pode ser uma ferramenta capaz de tornar a comunicação do risco em saúde enviesada,
não transparente, com o intuito de ser persuasiva sobre o comportamento do indivíduo e
não informativa, como esperado (BODEMER e GAISSMAIER, 2012).
No caso da comunicação de risco para pacientes com doenças raras, para quem as
informações sobre doença e tratamento são mais escassas do que em outros contextos
clínicos mais comuns (EURORDIS, 2005; LIMB, NUTT e SEN, 2010; LITZKENDORF,
2016), o efeito de configuração pode ser ainda mais relevante. Doenças raras são doenças
que afetam uma pequena parcela da população. No Brasil, são aquelas que afetam até 65
pessoas a cada 100.000, o equivalente a 1,3 indivíduos para cada 2.000 (BRASIL, 2014a).
A condição de raridade destas enfermidades implica em doenças pouco conhecidas, dados
epidemiológicos escassos, número amostral baixo nos ensaios clínicos e resultados
limitados de eficácia e segurança dos medicamentos (ARAUJO, 2014; RIZZARDO,
2014). Pacientes com doenças raras sofrem então com a escassez de informações sobre a
doença, sua gravidade, evolução e tratamento (EURORDIS, 2005; LITZKENDORF,
2016).
Em razão da angústia pelo pouco conhecimento sobre a doença e seu tratamento,
indivíduos acometidos por doenças raras buscam nas associações de pacientes um espaço
de troca de informações e experiências com pessoas que passam por situação semelhante
(ALLSOP, JONES e BAGGOTT, 2004; BARBOSA, 2014; LUZ, CARVALHO e
SILVA, 2011). Os websites das associações de pacientes, enquanto espaços de extensão
da própria organização, são fontes de divulgação de informações sobre doença,
diagnóstico e tratamento valorizadas pelos pacientes (BARBOSA, 2014). A existência de
efeito de configuração na comunicação de risco nestes espaços virtuais pode exercer um
efeito danoso sobre a tomada de decisão do paciente quanto ao seu cuidado em saúde.
Partindo-se deste pressuposto, surgem algumas perguntas que orientam este estudo:
- Os websites de associações de pacientes mencionam o tratamento
medicamentoso das doenças raras?
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- Quais os tipos de medicamentos indicados nos websites das associações de
pacientes quanto à sua regulação (aprovado pela ANVISA, off-label, experimental) e
nome (genérico ou marca)?
- Os websites de associações de pacientes comunicam o risco atrelado ao uso
destes medicamentos?
- Quais são os efeitos de configuração apresentados pelas associações de
pacientes em seus websites na comunicação do risco atrelado ao uso de medicamentos
para doenças raras?
- Quais as consequências bioéticas para os pacientes com doenças raras do efeito
de configuração presente na comunicação de risco do uso de medicamentos nos websites
das associações de pacientes?
Para responder a estas perguntas, neste estudo nos focaremos igualmente no
plano fático, através de um levantamento dessas comunicações de risco, para então
procedermos, no plano bioético, à uma análise da informação recolhida em seus contextos
específicos de transmissão.
A fim de sustentar mais amplamente as discussões éticas com a comunidade de
saúde sobre o efeito de configuração na comunicação de risco do uso de medicamentos
nestes websites, optou-se nesta dissertação pelo uso do referencial teórico da bioética
principialista de Tom L. Beauchamp e James F. Childress, de grande difusão nessa
comunidade. Esta é uma abordagem pluralista, estruturada na articulação de quatro
princípios prima facie não absolutos: respeito à autonomia, não maleficência,
beneficência e justiça (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002; CHILDRESS, 2009).

2 JUSTIFICATIVA
Esta dissertação busca dar visibilidade às doenças raras uma vez que, quando
consideradas em sua totalidade, estas podem afetar cerca de 6 a 8% da população mundial
(PUIU e DAN, 2010). Além disso, a condição de raridade reflete em uma escassez de
informações sobre estas doenças, o que torna os indivíduos acometidos por estas
enfermidades ainda mais vulnerados, ou seja, afetados em sua saúde, quando comparados
a indivíduos acometidos por doenças mais prevalentes (BOY e SCHRAMM, 2009;
LITZKENDORF, 2016). Entretanto, contraditoriamente, observa-se no cenário atual um
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aumento do número de medicamentos indicados para o tratamento de doenças raras
(PHILLIPS, 2013; REARDON, 2014).
Em razão deste avanço em inovações terapêuticas concomitante à dificuldade de
acesso à informação pelo paciente, entendemos ser importante compreender como se dá
a comunicação do risco atrelado ao uso destes medicamentos. Isto porque esta
comunicação pode influenciar a percepção de risco e a tomada de decisão do paciente
sobre o seu cuidado (BODEMER E GAISSMAIER, 2012; KNAPP, RAYNOR, e
BERRY, 2004). No caso desta dissertação focaremos especificamente na comunicação
de risco do uso de medicamentos para doenças raras em websites das associações de
pacientes por estes serem extensões das próprias organizações, valorizadas e tidas como
de alta confiabilidade pelos pacientes (BARBOSA, 2014).
Espera-se por fim que esta dissertação possa contribuir com a discussão sobre a
comunicação de risco em saúde no Brasil e suas consequências éticas para os pacientes,
em especial no caso das doenças raras.

3 OBJETIVOS
Esta dissertação tem como objetivo compreender a informação disponibilizada
pelas associações de pacientes com doenças raras quanto aos benefícios e aos riscos do
tratamento medicamentoso à luz do referencial do efeito de configuração de risco e
discutir suas consequências éticas tomando por referente a bioética principialista.

Objetivo geral:
Discutir à luz do referencial da bioética principialista o efeito de configuração
na comunicação do risco sobre medicamentos em websites de associações de pacientes
com doenças raras.
Objetivos específicos:
 Descrever o panorama das associações de pacientes com doenças raras no Brasil
quanto à comunicação sobre tratamento medicamentos na internet;
 Identificar e discutir frente às normas brasileiras da assistência farmacêutica os
medicamentos presentes como sugestão terapêutica em websites de associações
brasileiras de pacientes com doenças raras;

16

 Analisar a informação sobre medicamentos disponível em websites de associações
brasileiras de pacientes com doenças raras quanto ao efeito de configuração de risco.

4 REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 Cenário legal do fornecimento público de medicamentos para doenças
raras no Brasil
A definição de doenças raras, em geral, baseia-se na prevalência ou número de
casos totais no país, e não é a mesma para todos os países. No Canadá e na União Europa,
por exemplo, doenças raras são aquelas que afetam não mais do que 1 indivíduo a cada
2.000 habitantes. Nos Estados Unidos são consideradas raras as doenças que afetam
menos de 200.000 pessoas em todo o território americano (DHHS, 2001; EURORDIS,
2005; GUPTA, 2012). Atualmente, há cerca de 8000 doenças raras identificadas no
mundo (BRASIL, 2014d). Se considerado o conjunto de pessoas afetadas por essas
doenças, chega-se a um total de 6 a 8% da população mundial (PUIU e DAN, 2010).
As doenças raras podem ter origem genética, infecciosa (bacteriana e viral),
alérgica ou causa degenerativa, sendo possível ainda a combinação de causas genéticas
com ambientais, como a exposição à radiação. Cerca de 80% das doenças raras possuem
etiologia genética causada por anomalias cromossômicas ou mutações (EURORDIS,
2005). Quanto aos sintomas, as doenças raras têm como características em comum serem
grave a muito graves, crônicas, debilitantes e de tratamento contínuo (EURORDIS,
2005). Observa-se uma maior prevalência de tais doenças na faixa etária de 0 a 5 anos,
com 50% das manifestações dos primeiros sintomas físicos na primeira infância. Nota-se
ainda significativa redução da expectativa de vida, além de alta taxa de morbimortalidade
até os 18 anos de idade (EURORDIS, 2005; PORTUGAL, 2008).
Estima-se que apenas 2% das doenças raras existentes possuam tratamento com
medicamentos específicos para essas patologias (UGUEN et al, 2014). O desinteresse do
mercado em investir na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para doenças raras
deu a estes o título de “medicamentos órfãos”. O termo “medicamentos órfãos” foi
utilizado pela primeira vez em 1968 para indicar aqueles medicamentos que possuem
potencial utilidade, porém estão indisponíveis no mercado por não gerarem lucros às
empresas farmacêuticas. Posteriormente o termo passou a ser utilizado para definir
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medicamentos voltados tanto para doenças raras quanto para doenças prevalentes de
países pobres, as chamadas doenças negligenciadas (CHIRAC et al1, 1999 apud SILVA,
2000, p. 71). Para que um medicamento receba o título de órfão, é necessário que
preencha ao menos um de dois requisitos: um econômico, relacionado à possível não
rentabilidade do medicamento para o tratamento da doença desejada, e outro
epidemiológico, relacionado à baixa prevalência da doença na população (SILVA, 2000).
Ainda a partir de uma perspectiva econômica, doenças raras recebem a
nomenclatura de “doenças órfãs”. Tal termo deriva da falta de interesse da indústria
farmacêutica em investir no desenvolvimento de medicamentos voltados para um
pequeno mercado. Portanto, “doenças órfãs” é a nomenclatura dada a doenças cujas
pesquisas e investimentos são negligenciados pelas empresas de medicamentos devido à
baixa expectativa de lucro. Este conceito inclui tanto as doenças raras quanto as doenças
negligenciadas (doenças transmissíveis comuns em países mais pobres) (EURORDIS,
2005).
A primeira tentativa de incentivar a pesquisa, desenvolvimento, produção e
comercialização de medicamentos para doenças raras ocorreu em 1983 com o Orphan
Drug Act (ODA), nos Estados Unidos (DHHS, 2001). O ODA surge como resultado de
pressões realizadas por organizações de pacientes com doenças raras e foi a primeira
legislação voltada para o mercado de medicamentos órfãos (DHHS, 2001;
RABEHARISOA et al., 2012). O ODA estabeleceu critérios de definição de doenças raras
(aquelas que atingem menos de 200.000 pessoas no país) e de medicamentos órfãos
(medicamento ou produto biológico para o diagnóstico, tratamento ou prevenção de uma
doença ou condição rara). Estabeleceu ainda a provisão de incentivos, entre estes: crédito
fiscal federal de 50% dos gastos com pesquisa clínica, subsídios federais para ensaios
clínicos de novas terapias para tratamento e/ou diagnóstico de doenças raras e ainda 7
anos de exclusividade no mercado para o primeiro medicamento para uma doença rara
antes não contemplada por tratamento medicamentoso. Em 1997 foi implementado um
novo incentivo, a isenção de taxas de regulamentação junto ao Federal Drug
Administration (FDA), órgão regulatório americano. No caso de medicamentos para

1

CHIRAC, P.,TROUILLER,P., PINEL,J. & PÉCOUL, B., 1999. Access to Essential Medicines Campaign. Dossier
Medicines. Médicins Sans Frontières, 2.
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condições extremamente graves, há ainda a possibilidade de revisão acelerada do pedido
de aprovação de comercialização (DHHS, 2001).
O que se observou após a vigência do ODA foi um grande aumento do número
de medicamentos para doenças raras, aprovados para comercialização desde 1983, o que
inspirou outros países como Japão, Singapura e União Europeia a lançarem programas
semelhantes ao ODA, porém com algumas diferenças. Entre estas diferenças estão a
prevalência considerada para a definição de doenças raras, a comprovação de indicação
do medicamento a uma condição antes não contemplada por nenhum medicamento e
comprovação de maior eficácia do que os medicamentos vigentes já comercializados
(DAVIS, ARNO e BONUCK, 1995; MEYERS, 1997; DEAR, LILITKARNTAKUL e
WEBB, 2006).
De acordo com Simoes (2012), a exclusividade de mercado é um dos principais
incentivos a atrair o interesse das indústrias farmacêuticas na pesquisa, desenvolvimento
e comercialização de medicamentos órfãos. No entanto, esse incentivo também é
responsável pelo cenário de monopólio, no qual as companhias farmacêuticas conseguem
estipular preços elevadíssimos para seus produtos. Do outro lado, os governos possuem
baixo poder de negociação, além de serem pressionados pelas associações de pacientes
quanto ao reembolso ou incorporação desses medicamentos pelos sistemas de saúde
(SIMOES, 2012). Além disso, com os avanços da farmacogenômica e da medicina
personalizada, é comum que as empresas farmacêuticas dividam uma doença prevalente
em subgrupos de doenças que serão consideradas raras. São criados desta forma novos
nichos de mercado cujos medicamentos em desenvolvimento receberão os incentivos
previstos para medicamentos órfãos (REARDON, 2014; GIBSON, RAZIEE e
LEMMENS, 2015).
O mercado de medicamentos para doenças raras passou então a ser interessante
para a indústria farmacêutica por ser maior que o imaginado e rentável (PHILLIPS, 2013;
REARDON, 2014). Foi relatada margem de lucro bruto de mais de 80% para as indústrias
que desenvolvem medicamentos para doenças raras, enquanto que a média para a
indústria farmacêutica é de 16% (PHILLIPS, 2013). Um exemplo deste cenário favorável
acontece quando um medicamento desenvolvido em um país para uma doença rara tem
um maior mercado em outro país em que a mesma doença não é rara (REARDON, 2014).
Há casos em que o medicamento é desenvolvido e aprovado como órfão para uma doença
rara, desfruta dos incentivos previstos em legislação, e depois tem sua indicação ampliada
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para uma doença prevalente. Isto ocorreu com a bosentana, inicialmente indicada para a
doença rara hipertensão arterial pulmonar e posteriormente indicada para insuficiência
cardíaca, o que expandiu o número de pacientes potencialmente consumidores do
medicamento (DEAR, LILITKARNTAKUL e WEBB, 2006). E ainda, para doenças
extremamente raras, o preço do medicamento pode ser ainda maior. Nos Estados-Unidos,
por exemplo, o medicamento ivacftor foi aprovado para o tratamento de uma mutação
genética específica de uma doença rara, a fibrose cística. Aproximadamente 4% dos
pacientes com fibrose cística possuem essa mutação e o preço do medicamento é de U$
373.000,00 por ano (REARDON, 2014).
No Brasil, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100.000,
o equivalente a 1,3 indivíduos para cada 2.000 (BRASIL, 2014a). Estima-se no país a
existência de 13 milhões de pacientes para o conjunto destas doenças raras (BRASIL,
2011b). O primeiro marco legal voltado exclusivamente para estas patologias,
considerando todas as possíveis etiologias, surgiu em 2014, com a publicação da Política
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (PNAIPDR), com a
instituição da Portaria no 199 de 30 de janeiro de 2014. Tal portaria traz como diretrizes:
I - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;
II - reconhecimento da doença rara e da necessidade de oferta de cuidado
integral, considerando-se as diretrizes da RAS no âmbito do SUS;
III - promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com doenças
raras, com enfrentamento de estigmas e preconceitos;
IV - garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral
e atenção multiprofissional;
V - articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social;
VI - incorporação e uso de tecnologias voltadas para a promoção, prevenção e
cuidado integral na RAS, incluindo tratamento medicamentoso e fórmulas
nutricionais quando indicados no âmbito do SUS, que devem ser resultados
das recomendações formuladas por órgãos governamentais a partir do processo
de avaliação e aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (CONITEC) e Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT);
VII - promoção da acessibilidade das pessoas com doenças raras a
edificaçõces, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (BRASIL, 2014a).

A PNAIPDR é o resultado de discussões iniciadas em 2012 pelo Grupo de
Trabalho criado pelo Ministério da Saúde que envolveu gestores do Sistema Único de
Saúde (SUS), representantes de indústrias farmacêuticas e biotecnológicas, profissionais
da área biomédica e associações de pacientes (FONSECA, 2014). Esta política estabelece
diretrizes para o cuidado integral de pacientes com doenças raras, este estruturado nos
níveis da Atenção Básica, porta de entrada do paciente ao SUS, da Atenção Domiciliar e
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da Atenção Especializada (BRASIL, 2014a). Especificamente à Atenção Especializada
cabem as ações de acolhimento, prevenção, reabilitação, apoio ao paciente e
aconselhamento genético se indicado. Cabe ainda a garantia do acesso à informação, aos
recursos diagnósticos e aos recursos terapêuticos, de acordo com o preconizado nos
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) (FONSECA, 2014).
Antes da vigência da PNAIPDR, outras políticas de saúde atendiam a alguns
grupos de pacientes com doenças raras. Estas políticas são: o Programa Nacional de
Triagem Neonatal (BRASIL, 2001a), a Política Nacional de Atenção Integral em
Genética Clínica no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009a) e a Política
Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2010a). Atualmente, estas
políticas junto à PNAIPDR auxiliam na organização e implementação das linhas de
cuidado e dos serviços de atenção à saúde de pacientes com doenças raras (ROSA, 2014).
Quanto à terapêutica, a PNAIPDR prevê a garantia ao paciente do tratamento
clínico e medicamentoso, quando este último existir. No Brasil, a disponibilização de
medicamentos para doenças raras no sistema público de saúde é de responsabilidade do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). O CEAF é um dos três
componentes de financiamento da assistência farmacêutica no SUS, sendo estes: o
Componente Básico, responsável pela disponibilização de medicamentos direcionados a
doenças mais prevalentes na população; o Componente Estratégico, responsável pela
disponibilização de medicamentos direcionados a doenças endêmicas no Brasil e o
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), responsável pela
disponibilização de medicamentos para agravos crônicos e/ou de custos elevados
(BRASIL, 2014e).
A portaria GM/MS no 1.554 de 30 de julho de 2013 apresenta o CEAF como
[...] uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de
Saúde, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento
medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas
em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelos Ministério
da Saúde (BRASIL, 2013a).

Esta abordagem traz o conceito de tratamento por linha de cuidado que é
Uma forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde,
orientadas por diretrizes clinicas, entre as unidades de atenção de uma dada
região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, dos usuários pelas
possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades
epidemiológicas de maior relevância (BRASIL, 2010b, p. 9).
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As linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) (BRASIL, 2014e). Estes estabelecem os critérios de diagnóstico da
patologia, quais pacientes são elegíveis ao tratamento, qual o tratamento adequado e os
mecanismos de monitoramento clínico do paciente quanto à efetividade e segurança do
tratamento (BRASIL, 2014e). A elaboração de PCDT é de responsabilidade da Comissão
Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (CONITEC) e sua publicação é de
responsabilidade do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014e). No cenário das doenças raras,
existem em torno de 37 PCDT (BRASIL, 2014d).
O CEAF disponibiliza apenas os medicamentos que estão aprovados para
comercialização no Brasil e indicados em PCDT. Além disso, o acesso aos medicamentos
disponibilizados pelo componente, assim como por todo o SUS, é orientado por um ciclo
de atividades dentro da assistência farmacêutica desenvolvidas de forma dependente uma
da outra. Este ciclo é composto pelas etapas de seleção, programação, aquisição,
armazenamento, distribuição e utilização do medicamento. Dentro da etapa de utilização
estão a prescrição, a dispensação e o uso do medicamento. Para que uma atividade
aconteça, a atividade anterior deve ser devidamente executada (OLIVEIRA,
BERMUDEZ e OSORIO-DE-CASTRO, 2007; MENDES, 2014).
Existem ainda atividades relacionadas a outras políticas que terão influência
direta no exercício da assistência farmacêutica e oferta de medicamentos de qualidade.
Estas são: a pesquisa e desenvolvimento (P&D), a produção, a vigilância sanitária e o
registro sanitário de medicamentos (OLIVEIRA, BERMUDEZ e OSORIO-DECASTRO, 2007). Uma vez que ocorra a etapa de pesquisa e desenvolvimento, caso a
indústria farmacêutica tenha interesse na comercialização do medicamento, este deve
obter o registro sanitário perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
A análise da ANVISA é pautada em evidências de eficácia e segurança, considerando-se
a indicação solicitada pela companhia farmacêutica no momento da aplicação para
obtenção do registro (PEPE et al., 2010). A ANVISA não atribui o título de órfão a
nenhum medicamento, diferentemente do que acontece com o FDA nos Estados-Unidos,
por exemplo (AITH et al., 2014). Uma vez registrado o medicamento, este poderá ser
comercializado e ter avaliada a sua indicação em protocolos terapêuticos e incorporação
ao sistema público de saúde, quando solicitada (PEPE et al., 2010).
A portaria GM/MS no 1.554 de 30 de julho de 2013 apresenta o modelo de
financiamento do CEAF. Hoje, os medicamentos disponibilizados pelo Componente são
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divididos em 3 grupos, sendo cada grupo financiado por um ente do governo (BRASIL,
2013a). Os 3 grupos de financiamento são:
a) Grupo 1, que se divide em 1A e 1B, tem seu financiamento sob a
responsabilidade da União. Dentro desse grupo encontram-se
[...] medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o
Componente, por aqueles indicados para doenças mais complexas, para os
casos de refratariedade ou intolerância à primeira ou segunda linha de
tratamento e que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no
complexo industrial da saúde (BRASIL, 2010c, p. 29).

Os medicamentos do grupo 1A têm aquisição centralizada pelo Ministério da
Saúde. Já os medicamentos do grupo 1B são adquiridos pelas Secretarias Estaduais com
recurso federal, ou seja, o dinheiro gasto na aquisição é repassado ao estado pelo
Ministério da Saúde (BRASIL, 2014e).
b) Grupo 2, constituído por medicamentos voltados ao “tratamento ambulatorial
de doenças menos complexas em relação àquelas elencadas no Grupo 1 e/ou para
tratamento da refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento” (BRASIL,
2010c, p. 29). Seu financiamento é de responsabilidade das Secretarias Estaduais de
Saúde.
c) Grupo 3, composto por medicamentos que se encontram no Componente
Básico da Assistência Farmacêutica. O seu financiamento é tripartite e a dispensação é
de responsabilidade dos municípios (BRASIL, 2010c; BRASIL, 2014e).
A lista dos medicamentos financiados pelo Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica pode ser encontrada hoje na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 2014c). A RENAME é uma lista de
medicamentos originalmente criada com o intuito de atender às condições sanitárias
prevalentes do país. Medicamentos essenciais são, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde (2002):
[...] aqueles que servem para satisfazer às necessidades de atenção à saúde da
maioria da população. São selecionados de acordo com a sua relevância na
saúde pública, evidência sobre a eficácia e a segurança e os estudos
comparativos de custo efetividade. Devem estar disponíveis em todo momento,
nas quantidades adequadas, nas formas farmacêuticas requeridas e a preços
que os indivíduos e a comunidade possam pagar.

A seleção de medicamentos essenciais se dá independentemente de ser ou não
medicamento de alto custo e baseia-se em critérios de evidências de eficácia, segurança,
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efetividade, qualidade, disponibilidade e custo do tratamento, de acordo com a orientação
da Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 2001b). A RENAME é relevante por
ser um instrumento importante na orientação desta seleção de medicamentos, como
também no planejamento e gestão da assistência farmacêutica (BRASIL, 2001b;
BRASIL, 2008). Ademais, tem ainda papel orientador na elaboração de listas de
medicamentos dos estados e municípios (BRASIL, 2001b).
A RENAME era periodicamente atualizada pela Comissão Técnica e
Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(Comare). Esta era constituída por representantes de universidades, entidades de classes
científicas, representantes do Ministério da Saúde e instâncias gestoras do SUS (BRASIL
2008). Após vigência do Decreto n° 7.646, de 21 de dezembro de 2011, a Comare deixou
de existir e a CONITEC passou a ser a responsável pela atualização da RENAME. Além
disso, a Portaria No 53, de 28 de março de 2012 estabelece um novo conceito para a
RENAME. Esta passa a ser uma lista única composta por medicamentos de todos os
componentes e programas do Ministério da Saúde. Antes, quando a RENAME era uma
lista unicamente de medicamentos essenciais, esta apresentava uma média de 350 itens.
Hoje, após a mudança, a RENAME apresenta 810 itens, todos considerados essenciais,
ainda que, dentro do conceito de essencialidade da OMS (2002) não o sejam (SANTOSPINTO et al., 2014).
Além da CONITEC propor atualizações na RENAME, ela também é
responsável, de acordo com a Lei n 12.401, de 28 de abril de 2011 e com o Decreto N°
7.646, de 21 de dezembro de 2011, por tratar de assuntos relacionados à incorporação,
exclusão ou alteração de tecnologias em saúde no geral, entre estas medicamentos
(BRASIL, 2011a). A CONITEC tem como atividade então apoiar o Ministério da Saúde
nas decisões de “exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica” (BRASIL, 2011a). Esta função é afirmada também na Política Nacional de
Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras que prevê a
VI - incorporação e uso de tecnologias voltadas para a promoção, prevenção e
cuidado integral na RAS, incluindo tratamento medicamentoso e fórmulas
nutricionais quando indicados no âmbito do SUS, que devem ser resultados
das recomendações formuladas por órgãos governamentais a partir do processo
de avaliação e aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (CONITEC) e Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) (BRASIL, 2014d).
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Antes da avaliação quanto à incorporação no SUS, o medicamento deve ter o seu
registro sanitário concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Uma vez registrado e indicada a sua incorporação na lista de financiamento público, a
decisão deve ser tomada em um prazo máximo de 180 dias. E o decreto n° 7.646 de 21
de dezembro de 2011 estipula um prazo máximo de 180 dias para a disponibilização,
pelos órgãos competentes, do medicamento já incorporado ao sistema de saúde (BRASIL,
2014d). A indicação de incorporação de tecnologias pela CONITEC pode ser realizada
por diferentes atores como a sociedade civil, o poder judiciário, instituições de ensino
superior, o Ministério da Saúde, entidades de classe e indústria (LIMA, 2015).
A principal ferramenta utilizada no processo de análise de inclusão de um
medicamento entre outras tecnologias ao SUS é a Avaliação de Tecnologias de Saúde
(ATS). O parágrafo segundo, do artigo 19 Q, da Lei 12.401, de 28 de abril de 2011
explicita que os relatórios da CONITEC deverão considerar:
I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a
segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo,
acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;
II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação
às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos
domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível (BRASIL, 2011a).

A ATS tem como função subsidiar decisões que envolvam o impacto das
tecnologias em saúde a partir de uma análise de suas consequências clínica, social, ética
e econômica (BRASIL, 2009b). As consequências social e ética estão presentes na
alocação de recursos limitados em um contexto de crescente demanda por intervenções,
que apresentará consequências econômicas para os indivíduos e comunidades (BRASIL,
2009b). Portanto, a ATS deve ainda auxiliar na busca por uma alocação eficiente dos
recursos, assim como na avaliação do impacto orçamentário (BRASIL, 2009b; ARAUJO,
2014). Neste processo de análise, anterior à avaliação dos impactos legais, sociais e éticos
da tecnologia, está a avaliação da eficácia, segurança, efetividade e custo, pois considerase que o resultado negativo em um destes quatro últimos aspectos resultaria no
impedimento da comercialização da tecnologia (BRASIL, 2009b).
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A fim de melhor conceituar os termos utilizados, é importante destacar a
diferença existente entre eficácia e efetividade. Eficácia refere-se à capacidade de uma
tecnologia produzir um efeito benéfico a um determinado problema em saúde, em
condições ideais de uso, como nos ensaios clínicos em que há um controle do ambiente e
seleção de uma população específica. Já a efetividade refere-se à capacidade de uma
tecnologia produzir um efeito benéfico a um determinado problema, em condições reais
de uso, em que não há controle das condições de uso em uma população diferente da
selecionada para os ensaios clínicos (MARLEY, 2000).
As tecnologias em saúde passam então por um processo de aprovação que exige
a apresentação de evidências robustas que comprovem eficácia no tratamento ou
prevenção da doença e segurança quanto ao seu uso. A evidência de eficácia deve ser
obtida a partir de um ou mais ensaios clínicos controlados em população identificada
(FDA, 2015). Por ensaios clínicos controlados entende-se estudos desenhados e
conduzidos de forma a serem capazes de distinguir o efeito do medicamento de outras
influências, como mudanças espontâneas no curso da doença, efeito placebo ou
observação tendenciosa (FDA, 2015).
Observa-se que a ATS funciona no cenário de doenças prevalentes, onde existem
informações consolidadas quanto à doença e sua história, um número amostral dentro do
desejado para ensaios clínicos, dados epidemiológicos estabelecidos, custos previsíveis
da doença e do impacto no orçamento. Para as doenças raras o cenário é diferente e desafia
os limites teóricos da ATS. A condição de raridade implica em doenças pouco conhecidas,
dados epidemiológicos escassos, número amostral baixo nos ensaios clínicos que culmina
em dificuldades na avaliação de eficácia e segurança dos medicamentos (ARAUJO, 2014;
RIZZARDO, 2014). O entendimento da história natural da doença é importante para o
desenvolvimento de um medicamento por permitir compreender quais manifestações da
doença poderão ser desenvolvidas e quando, quais persistirão e quais sinais predizem o
desenvolvimento das manifestações mais importantes. No entanto, no caso das doenças
raras, a história natural é, em geral, pouco documentada em razão do pequeno número de
pacientes afetados e experiência clínica dispersa entre um pequeno número de centros
clínicos de referência (FDA, 2015).
Em razão das dificuldades apresentadas, o Food and Drug Administration
(FDA), órgão regulador de medicamentos nos Estados Unidos, por exemplo, garante
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maior flexibilidade no registro de medicamentos para doenças raras. São aceitos ensaios
que envolvam uma população menor do que em ensaios com medicamentos voltados para
doenças mais prevalentes. Além disto, a aprovação para comercialização do medicamento
pode ser feita com base em apenas um estudo multicêntrico ao invés de 2 ensaios clínicos
de fase III, como requerido pela regulamentação americana para as doenças prevalentes
(FIELD e BOAT, 2011).
Como consequência das dificuldades apresentadas e das flexibilidades para
aprovação, Onakpoya et al., (2015) afirmam que a eficácia de alguns medicamentos para
doenças raras não foi bem demonstrada e a evidência quanto a segurança é muitas vezes
escassa no momento da aprovação regulatória. Em estudo sobre os medicamentos para
doenças raras aprovados para comercialização na União Europeia até abril de 2014,
Onakpoya et al. (2015) identificaram 74 medicamentos. Cinquenta e quatro destes (73%)
apresentaram evidência de qualidade moderada, 16 (21.6%) apresentaram evidência de
baixa qualidade e 4 apresentaram evidência de muito baixa qualidade (5.4%). Nenhum
dos 74 medicamentos apresentou evidência de alta qualidade global. Dos medicamentos
identificados, 85% apresentaram efeitos clínicos significativos, no entanto, 86,5%
apresentaram reações adversas graves.
No Brasil o registro de medicamentos para doenças raras pela ANVISA não
prevê flexibilidades e o processo de avaliação de incorporação de medicamentos pela
CONITEC baseia-se na avaliação de tecnologias em saúde (AITH et al., 2014; BRASIL,
2011a; LIMA, 2015). Desta forma muitos medicamentos para doenças raras ainda que
registrados no Brasil não são incorporados à lista de medicamentos do CEAF por não
atenderem aos critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo exigidos neste tipo de
avaliação. Um desdobramento da oferta de medicamentos inovadores no mercado e não
assimilação pelo sistema de saúde é o aumento da demanda destes medicamentos pela via
judicial (SARTORI JUNIOR et al., 2012).

4.2 As associações de pacientes na disponibilização de informação sobre
tratamento medicamentoso
As primeiras associações de pacientes com doenças raras surgiram nos Estados
Unidos em meados do século XX, como mecanismo de suporte aos pacientes e familiares.
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Tais organizações se multiplicaram rapidamente seguindo a evolução da genética. Estas
organizações eram formadas não apenas pelos pacientes e familiares, mas também por
profissionais de saúde como conselheiros genéticos, enfermeiros e médicos (MACKTA
e WEISS, 1994). A partir de então outras associações de pacientes com doenças raras
surgiram no globo ocidental (PINTO, MARTIN e CHENHALL, 2016).
Associações de pacientes são organizações civis sem fins lucrativos formadas
por pacientes, familiares e outros interessados, que representam pessoas afetadas por uma
doença específica e que buscam atender às necessidades destes indivíduos, sejam elas
econômicas, sociais ou emocionais (LUZ, CARVALHO e SILVA, 2011; PINTO,
MARTIN e CHENHALL, 2016). A aproximação de indivíduos que compartilham de
uma mesma doença facilita a difusão e o acesso à informação que, quando qualificada,
pode promover o empoderamento individual (ANDRADE e VAITSMAN, 2002). O
empoderamento é definido como a busca ativa de informações, postura mais ativa com
relação ao tratamento, questionamento de profissionais de saúde e maior responsabilidade
do paciente pela sua saúde (ANDRADE e VAITSMAN, 2002).
As associações de pacientes com doenças raras partem da vivência
compartilhada entre os pacientes de sofrimento e conflitos familiares, preconceito sofrido
e angústia em razão da falta de informação sobre a doença. Neste quadro de desamparo,
as associações surgem como instituição de apoio ao paciente e familiares que buscam
acolhimento e informação. São um espaço de troca de conhecimento e experiências com
pessoas que passam por situação semelhante, além de auxiliarem na construção da
cidadania e trazerem alívio pós diagnóstico ao aumentar as informações sobre doença e
tratamento (ALLSOP, JONES e BAGGOTT, 2004; BARBOSA, 2014; LUZ,
CARVALHO e SILVA, 2011).
O papel destas organizações pode ser estendido também às discussões e criação
de políticas públicas que atendam às demandas dos pacientes e seus familiares quanto aos
seus cuidados. No Brasil, as associações de pacientes tiveram papel fundamental na
criação e implementação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com
Doenças Raras (BARBOSA, 2014). Segundo Fonseca (2014), as associações de pacientes
que participaram do Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério da Saúde, responsável
por definir os tópicos mais importantes para a construção da política, foram: a Aliança
Brasileira Genética, a Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e
Hipermobilidade, Associação Maria Vitória (AMAVI), o Grupo Encontrar , a Associação
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Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose, o Instituto
Baresi, a Federação Brasileira de Associações Civis de Portadores de Esclerose Múltipla
(FEBRAPEM) e o Instituto Canguru.
Barbosa (2014) ressalta a prevalência da intervenção medicamentosa na
abordagem do cuidado nos grupos de apoio a pacientes. Isto propicia que as associações,
criadas com o intuito de melhorar a informação e atendimento dos pacientes sofram
grande influência da indústria. Isto ocorre em especial com aquelas para as quais a doença
possui medicamento específico ou que desenvolvem ações de advocacy que sejam do
interesse da indústria. Por ações de advocacy entende-se o envolvimento das associações
em atividades junto à sociedade com o objetivo de alertar o Estado quanto à realidade das
doenças raras e necessidades dos pacientes. Essas associações possuem relações próximas
com a indústria. Sua administração segue o modelo empresarial e tem como foco a
influência junto ao Estado. Esse modelo faz com que as atividades das associações de
pacientes e do Estado sejam centradas na pesquisa, desenvolvimento e comercialização
de medicamentos, favorecendo o mercado (BARBOSA, 2014). Para Barbosa (2014),
problema mais grave que o tratamento da doença é a falta de informação. A informação
é fundamental para a produção do cuidado. Sua ausência resulta na invisibilização das
necessidades dos pacientes e vinculação da doença ao medicamento, tendo como fim a
venda deste último. Isso se daria especialmente em razão da lucratividade que os
chamados medicamentos órfãos garantem às indústrias farmacêuticas. Enquanto isso,
pacientes enfrentam outras dificuldades como a inclusão social, autonomia reduzida,
atraso no diagnóstico, entre outros.
Em razão da falta de informação, após o diagnóstico, pacientes, familiares e
outros interessados têm a internet, em especial o site Google, como o primeiro espaço de
busca por conhecimento sobre a doença. É também a falta de informação o motivo pelo
qual os indivíduos buscam os websites das associações de pacientes que passam a ser
fundamentais para a inserção dos pacientes no fluxo de informações das associações sobre
a doença (BARBOSA, 2014). No entanto, a internet pode não apenas facilitar a
comunicação e troca de experiências entre pacientes, familiares e outros interessados, mas
pode também disseminar propaganda de medicamentos e serviços biotecnológicos,
reafirmando a hegemonia do saber biomédico (FROSSARD e DIAS, 2016), e dos
interesses do mercado.
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Os websites das associações de pacientes então, enquanto fontes importantes de
divulgação e compartilhamento de informações, podem exercer influência sobre a
percepção do paciente quanto ao seu cuidado, o que inclui o risco do uso de
medicamentos, e sobre sua tomada de decisão, como aquela concernente ao seu
tratamento.

4.3 Comunicação de risco em saúde
O conceito de risco pode variar de acordo com quem utiliza o termo (LUPTON,
1993; MÖLLER, 2006). Originalmente o termo “risco” é neutro. Refere-se à
probabilidade de um evento, tanto positivo quanto negativo, ocorrer. Seu uso era aplicado
a jogos em que havia chances de ganho e de perda. Atualmente, observa-se uma mudança
de significado. Risco tornou-se sinônimo de perigo, ou seja, passou a ter uma conotação
negativa (CASTIEL, GUILAM e FERREIRA, 2010; LUPTON, 1993).
De acordo com Lupton (1993) é constante na saúde pública o uso do termo
“risco” como sinônimo de perigo. Seu uso é comum no campo epidemiológico e em
campanhas de saúde veiculadas na grande mídia direcionadas à população para que esta
evite certos comportamentos vistos como perigosos para a saúde (LUPTON, 1993). Na
biomedicina o conceito de risco ganhou força quando começaram a ser realizadas análises
sobre os efeitos de procedimentos médicos e do uso de tecnologias em saúde (CASTIEL,
GUILAM e FERREIRA, 2010). Por fim, o risco em saúde pode ser definido como o dano
à saúde humana resultante da exposição a um agente danoso, junto à probabilidade do
dano acontecer (HEALTH CANADA, 2000).
A comunicação de risco em saúde é um processo interativo de troca de
informações e opiniões entre grupos, indivíduos e instituições sobre a natureza do risco e
outras preocupações, a fim de melhor gerencia-lo (NRC, 1989). Esta comunicação deve
buscar esclarecer o receptor da mensagem dos riscos existentes em determinada situação,
no entanto, nem sempre isto é observado. Por exemplo, a informação pode estar
incompleta ou ser tendenciosa. A informação pode não ser transparente e de difícil
entendimento. A informação pode ser persuasiva ao invés de informativa. A informação
pode enaltecer os benefícios de um tratamento e omitir suas desvantagens. Essa
comunicação enviesada pode prejudicar a tomada de decisão e comprometer a saúde do
indivíduo (BODEMER e GAISSMAIER, 2012).
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Outro ponto importante para a comunicação de risco em saúde é que a
compreensão da informação varia de indivíduo para indivíduo. Aqueles com dificuldades
em interpretar termos que indiquem probabilidade ou números, apresentarão menor
condição de entender e manejar a doença e piores resultados de seu estado de saúde
(REYNA et al., 2009). A interpretação correta de informações sobre risco em saúde tem
papel fundamental para a tomada de decisão sobre o cuidado e suas consequências para
o paciente (BODEMER e GAISSMAIER, 2012).
As pesquisas sobre a percepção de risco tiveram início em meados dos anos
1970, quando Amos Tversky, Daniel Kahneman e Paul Slovic, três psicólogos cognitivos,
iniciaram estudos sobre como as pessoas tomam decisões em situações de risco. Eles
observaram que a tomada de decisão desviava de um modelo racional e se aproximava
mais de um modelo intuitivo, sujeito a vieses, tanto para pessoas ditas leigas como para
especialistas. A partir de então, diversos estudos sobre julgamento de risco foram
realizados (ROESER et al., 2013).
Em 1979, Daniel Kahneman e Amos Tversky criaram um modelo descritivo da
tomada de decisão realizada pelo ser humano em situações que envolvam risco, chamado
de Teoria do Prospecto. Esta teoria aponta que quando existem duas opções a serem
escolhidas, uma que apresenta baixo risco e outra que apresenta maior risco, a preferência
do indivíduo por uma opção ao invés da outra dependerá da forma como as opções são
apresentadas. Se as opções apresentam maior ênfase nas potenciais perdas, o indivíduo
tenderá a escolher uma opção que envolva risco a fim de evitar perdas. No entanto, se as
opções apresentam maior ênfase nos potenciais ganhos, o indivíduo tenderá a rejeitar
opções que envolvam risco a fim de garantir os ganhos (GALLAGHER e UPDEGRAFF,
2012; KAHNEMAN e TVERSKY, 1979). Portanto, a forma como as opções são
apresentadas, se em termos de perda ou se em termos de ganho, pode influenciar a tomada
de decisão sobre risco.
Este ato de apresentar alternativas equivalentes de forma diferente com
consequente influência sobre a tomada de decisão, se chama efeito de configuração, ou
efeito de enquadramento, ou ainda efeito framing, do inglês, framing effect. (TONETTO,
BRUST e STEIN, 2010, SACRAMENTO et al., 2014). Este efeito foi demonstrado por
Kahneman e Tversky (1984) em estudo no qual o problema abaixo (Quadro 1) foi
apresentado aos participantes da pesquisa (KAHNEMAN e TVERSKY, 1984, p. 343):
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Quadro 1: Problema 1 elaborado por Kahneman e Tversky (1984).
Problema 1: Imagine que os EUA estejam se preparando para o surto de uma doença asiática incomum,
a qual espera-se que venha a matar 600 pessoas. Dois programas alternativos de combate à doença foram
propostos. Suponha que as estimativas científicas exatas das consequências desses programas sejam as
seguintes:
- Se o programa A for adotado, 200 pessoas serão salvas;
-Se o programa B for adotado, há 1/3 de probabilidade de que 600 pessoas sejam salvas e 2/3 de
probabilidade de ninguém ser salvo.
Qual desses programas você prefere?
Fonte: Kahneman e Tversky (1984).

O problema 1 foi respondido por 152 pessoas. Destas, 72% preferiram o
programa A e 28% preferiram o programa B. O mesmo problema foi apresentado com os
resultados configurados de forma diferente (Quadro 2):
Quadro 2: Problema 2 elaborado por Kahneman e Tversky (1984).
Imagine que os EUA estejam se preparando para o surto de uma doença asiática incomum, a qual
espera-se que venha a matar 600 pessoas. Dois programas alternativos de combate à doença foram
propostos. Suponha que as estimativas científicas exatas das consequências desses programas sejam
as seguintes:
- Se o programa C for adotado 400 pessoas morrerão;
- Se o programa D for adotado, existe 1/3 de probabilidade de que ninguém morrerá, e 2/3 de
probabilidade de que 600 pessoas morrerão.
Qual desses programas você prefere?
Fonte: Kahneman e Tversky (1984).

O problema 2 foi respondido por 155 pessoas e destas 22% escolheram o
programa C e 78% escolheram o programa D.
As alternativas A e C são equivalentes, assim como as alternativas B e D, no
entanto, elas são apresentadas de forma diferente. Enquanto no problema 1, as alternativas
A e B são apresentadas em termos de vidas salvas, no problema 2, as alternativas C e D
são apresentadas em termos de vidas perdidas. Ao final, observa-se que entre as
alternativas equivalentes A e C, os participantes da pesquisa mostraram maior preferência
pelo programa A, configurando em termos de ganho, vidas salvas. Para Kahneman e
Tversky (1984) a aversão ao risco já era esperada uma vez que, de acordo com a Teoria
do Prospecto, se as opções apresentam maior ênfase nos potenciais ganhos o indivíduo
tenderá a rejeitar opções que envolvam risco, a fim de garantir os ganhos. Já entre as
alternativas equivalentes B e D os participantes da pesquisa mostraram maior preferência
pelo programa D, configurado em termos de perda, vidas perdidas. De acordo com
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Kahneman e Tversky (1984) isto ocorre porque quando as pessoas avaliam as opções
apresentadas em termos de perda, há uma maior tendência delas aceitaram o risco do
programa D do que a morte certa de 400 pessoas no programa C.
Após o estudo de Kahneman e Tversky (1981), outros tipos de efeitos de
configuração foram identificados na área da saúde. Edwards et al. (2001) realizaram uma
revisão de estudos sobre efeito de configuração na manipulação de informações no
ambiente clínico. Com os resultados encontrados, os autores separaram os diferentes tipos
de efeito de configuração identificados nos estudos em 9 categorias: 1) efeito de
configuração do tipo perda e do tipo ganho; 2) risco relativo e risco absoluto; 3)
configuração negativa da informação sobre risco e configuração positiva da informação
sobre risco; 4) representação numérica da informação sobre risco e representação verbal
da informação sobre risco; 5) representação numérica e gráfica da informação versus
representação numérica apenas; 6) uso de mais dados versus menos dados; 7) retrato
vívido das informações de risco (por ilustrações detalhadas e personalizadas) versus a
informação de risco abstrata; 8) uso de terminologia leiga para apresentar o risco versus
terminologia médica; 9) taxa de base manipulada (risco absoluto) e ancoragem de pontos
para frequência. Para as 4 primeiras categorias um maior número de pesquisas foi
encontrado (EDWARDS et al., 2001) e estas serão as categorias focadas nesta dissertação.
O efeito de configuração do tipo perda e do tipo ganho surge quando Rothman e
Salovey (1997) elaboram uma nova abordagem da comunicação de risco, com base na
mudança comportamental em saúde, chamada Message Framing Theory (ROTHMAN e
SALOVEY (1997). Nesta abordagem, os autores consideram que a efetividade de uma
mensagem em comunicar risco dependerá da forma como a informação é apresentada e
do tipo de comportamento que promove. A informação pode então ser configurada de
forma a evidenciar os benefícios de se adotar um comportamento em saúde, o que é
chamado de configuração de ganho, ou as consequências de não adotar um
comportamento em saúde, o que é chamado de configuração de perda (ROTHMAN e
SALOVEY, 1997). Um exemplo de configuração de ganho pode ser uma mensagem que
afirma que a prática regular de exercício físico ajuda a perder peso, ou seja, o indivíduo
será beneficiado ao adotar o comportamento de praticar exercícios físicos. Por outro lado,
uma mensagem em configuração de perda poderia afirmar que a não prática regular de
exercício físico pode levar ao ganho de peso, ou seja, o indivíduo será prejudicado ao não
adotar o comportamento de praticar exercícios físicos (GALLAGHER e UPDEGRAFF,
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2012). As duas mensagens buscam estimular a prática de exercícios físicos, porém são
apresentadas de forma diferente.
De acordo com Gallagher e Updegraff (2012), apesar de mensagens em
configuração de ganho e configuração de perda apresentarem exatamente a mesma
informação, um tipo de mensagem pode ser melhor que a outra na promoção de mudanças
em comportamentos em saúde. Segundo Rothman e Salovey (1997), as mensagens
configuradas em termos de ganho teriam maior persuasão sobre comportamentos de
prevenção de doenças percebidas como de baixo risco. Já mensagens configuradas em
termos de perda teriam maior persuasão sobre comportamentos de diagnóstico de doenças
percebidas como de maior risco em razão da preocupação de que uma doença grave seja
detectada (GALLAGHER e UPDEGRAFF, 2012; ROTHMAN e SALOVEY, 1997).
Em meta-análise realizada por Gallagher e Updegraff (2012), os autores
observaram que mensagens configuradas em termos de ganho foram mais persuasivas no
estímulo à adoção de comportamentos de prevenção em saúde do que mensagens
configuradas em termos de perda, principalmente para a prevenção do câncer de pele,
estímulo de atividade física e cessação do tabagismo. Já em revisão realizada por Edwards
et al. (2001), 6 estudos mostraram que as mensagens configuradas em termos de perda,
enfatizando as desvantagens de não se adotar práticas de detecção precoce de doenças,
foram mais efetivas na persuasão do paciente a adotar comportamentos de diagnóstico.
Outro tipo de efeito identificado é a configuração positiva e a configuração
negativa da informação. A teoria do prospecto afirma que configurar uma mesma
informação de forma positiva ou negativa, irá mudar o ponto de referência a partir do qual
os resultados ou outras terapias serão julgadas (KAHNEMAN e TVERSKY, 1979). A
informação sobre risco pode então ser apresentada a partir de uma perspectiva negativa,
ao serem utilizados termos como probabilidade de recaída, risco de morte e mortalidade.
Ou a informação sobre risco pode ser apresentada a partir de uma perspectiva positiva,
com o uso de termos como chances de sucesso, taxa de sobrevivência e aumento da
sobrevida. A informação configurada de forma positiva e de forma negativa são
equivalentes (EDWARDS et al., 2001).
Para melhor exemplificar o uso deste tipo de efeito de configuração, em pesquisa
conduzida por Gurm e Litaker (2000), 116 pacientes foram randomicamente alocados em
um de dois grupos. Um grupo assistiu a um vídeo sobre angioplastia e seus riscos,
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apresentando a informação de que o procedimento era 99% seguro, e outro grupo assistiu
a um vídeo sobre angioplastia e seus riscos, apresentando a informação de que a chance
de complicações era de 1 para 100. Os resultados mostraram que quando questionados
sobre uma situação hipotética na qual o médico aconselhasse a angioplastia para aliviar
dores no peito, porém sem impacto sobre a expectativa de vida, os pacientes que
assistiram o vídeo que dizia o procedimento ser 99% seguro eram mais propensos a
aceitarem realizar a angioplastia do que o segundo grupo. Os autores concluem que a
forma como o médico descreve os riscos de um procedimento influencia a decisão do
paciente (GURM e LITAKER, 2000).
Na comunicação de benefícios e riscos esperados de uma intervenção, é comum
que números sejam utilizados afim de embasar a tomada de decisão em saúde, no entanto,
a interpretação destes números pode variar de acordo com a forma como eles são
apresentados (BODEMER e GAISSMAIER, 2012; MCGETTIGAN et al, 1999). Em
situações clínicas, um tipo de efeito de configuração identificado é o uso de valores de
risco relativo ou de risco absoluto para comunicar risco (MALENKA et al., 1993).
Risco relativo é a razão entre o risco em um grupo de tratamento e o risco em
um grupo controle que não recebeu o tratamento (ou recebeu apenas placebo). Esse
resultado é então subtraído de 1. Já o risco absoluto é a diferença entre os riscos nos dois
grupos e define a magnitude absoluta do risco (BODEMER e GAISSMAIER, 2012;
MALENKA et al., 1993). As duas medidas são equivalentes, portanto representam o
mesmo resultado e deveriam levar à mesma tomada de decisão. No entanto, estudos sobre
percepção de risco por pessoas leigas e experts mostram que isso não é verdadeiro já que
os indivíduos percebem maior efeito de um determinado tratamento quando o dado é
apresentado em risco relativo do que quando é apresentado em risco absoluto
(EDWARDS et al., 2001; MOXEY et al. 2003).
Malenka et al. (1993) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar se a
percepção de risco dos pacientes participantes da pesquisa era influenciada pela forma
como o risco era comunicado, se com o termo relativo ou absoluto. Para isso, foi utilizado
um questionário aplicado a 470 pacientes ambulatoriais de uma clínica médica em uma
área rural dos Estados Unidos. O questionário colocou aos pacientes a situação hipotética
abaixo em que era necessário escolher entre duas opções de terapias medicamentosas
(Quadro 3):

35

Quadro 3: Problema apresentado por Malenka et al. (1993)
Suponha que você tem uma grave doença que precisa ser tratada com medicamento. Seu risco de morte
no próximo ano é de 10% se você não for tratado. Existem apenas 2 medicamentos para a doença: A e
B. Ambos têm o mesmo custo e praticamente nenhum efeito adverso. Seu médico fornece as seguintes
informações sobre o medicamento:
A: Se você tomar este medicamento, ele reduzirá seu risco de morte em 80% (4/5) no próximo ano.
B: Se 100 pessoas com essa doença, como você, tomarem este medicamento, 8 mortes podem ser
evitadas no próximo ano.
Qual medicamento você quer? A? B? Tanto faz? Não consigo decidir.
Fonte: Malenka et al. (1993)

Para a situação hipotética apresentada, 56,8% dos pacientes optaram pelo
medicamento cujo resultado era apresentado em risco relativo (medicamento A), 14,7%
pelo em risco absoluto (medicamento B), 15,5% qualquer um dos dois medicamentos e
13,0% não conseguiu decidir. Os autores concluem que a configuração do risco em
valores relativos versus absolutos pode ter uma grande influência sobre a preferência do
paciente.
Quando a comunicação é realizada em termos de risco relativo, grandes
porcentagens surgem como resultado, o que não acontecem ao ser utilizado o risco
absoluto. O fato do risco relativo ser apresentado como numericamente maior do que o
risco absoluto, pode sugerir que quando usado o risco relativo o tratamento é mais eficaz
ou mais seguro, logo, a informação em termos relativos se mostra mais persuasiva
(MALENKA et al., 1993; MOXEY et al. 2003). Por isso, considera-se que o risco
absoluto é a melhor opção para comunicar o risco.
De acordo com McGettigan et al. (1999), indústrias farmacêuticas e a mídia têm
preferência pelo uso do risco relativo para relatar os resultados de ensaios clínicos. O
risco absoluto geralmente é incluído nas publicações científicas originais, porém esses
dados podem receber menor exposição do que quando expressados em risco relativo. Isto
ocorre por este último exercer maior efeito sobre a percepção dos médicos sobre os
benefícios do tratamento.
Na comunicação do risco atrelado ao uso de medicamentos, há também o efeito
de configuração do tipo representação verbal e do tipo representação numérica. O
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primeiro faz uso de palavras e o segundo faz uso de números para definir a probabilidade
de ocorrência de uma reação adversa a medicamento. Um exemplo destes efeitos de
configuração é a classificação da reação adversa a medicamento de acordo com a
frequência (BÜCHTER et al., 2014). Nesta classificação, as reações adversas a
medicamentos podem ser muito comuns (>10%), comuns (>1% e <10%), incomuns
(>0,1% e <1%), raras (>0,01% e <0,1%) e muito raras (<0,01%) (ANVISA, 2009a). Se
expressas as reações adversas em palavras (ex. muito comum), ou em números (ex.
>10%), a informação é a mesma.
Alguns autores vêm pesquisando as diferenças da percepção de risco do uso de
medicamentos por pacientes quando palavras e números são usados para representar a
frequência de reações adversas a medicamentos. Knapp et al. (2009), por exemplo,
realizaram um estudo no qual usuários do website de informação a pacientes Cancer Help
UK (site com informação sobre câncer e tratamento) foram recrutados e convidados a
participarem de dois experimentos. Em um primeiro momento foi solicitado aos pacientes
(n=148) que estimassem os riscos de ocorrência de duas reações adversas com o uso de
um quimioterápico. No segundo experimento os pacientes foram convidados a estimar o
risco para 3 diferentes reações adversas relacionados ao uso de ibuprofeno. Em ambos os
experimentos os pacientes foram alocados em um de três possíveis grupos, de acordo com
a forma que a informação sobre risco foi apresentada: descritores verbais, porcentagem
ou frequências naturais. Como exemplos de descritores verbais podem ser citados: “muito
comum”, “comum”, “incomum”, “raro”, “muito raro”. Como exemplos de descritores em
porcentagem: >10%; >1% e <10% e ainda 0,1% a 1%. E como exemplo de descritor em
frequência natural: de 3 a 5 pessoas em 10 desenvolverão reações adversas (KNAPP et
al., 2009). Para os dois experimentos de Knapp et al. (2009), descritores verbais levaram
à superestimação do risco em comparação com os outros dois formatos. Os autores
consideraram ainda haver evidência de que as pessoas que receberam a informação no
formato de frequências naturais foram mais precisas em suas estimativas do que aquelas
que receberam a informação no formato de porcentagem. Portanto, para uma melhor
compreensão dos pacientes quanto ao risco atrelado ao uso de medicamento, os autores
acreditam que a informação em frequência natural é mais vantajosa do que os outros
formatos.
Uma revisão sistemática e meta-análise de estudos sobre a percepção de
pacientes na comunicação de risco foi realizada por Büchter et al. (2014). O estudo tinha
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como objetivo avaliar comparativamente as diferenças dos efeitos das palavras e dos
números na comunicação da probabilidade de reações adversas ao tratamento
medicamentoso em materiais escritos sobre saúde. Foram considerados 10 ensaios
randomizados controlados e os resultados obtidos mostraram que os participantes dos
estudos tinham uma percepção de risco maior quando o mesmo era comunicado em
palavras do que em números. Descritores verbais de probabilidade7 como “comum”,
“incomum” e “muito comum” levaram à uma superestimação do risco absoluto de reações
adversas. Já o uso de números na comunicação de risco resultou em estimativas de risco
mais precisas, aumentou a satisfação com a informação e a probabilidade de uso do
medicamento. Os autores sugerem então que os provedores de informação em saúde
usem, quando possível, descritores numéricos para quantificar os efeitos do uso de
medicamentos (BÜCHTER et al., 2014).
Ziegler et al. (2013) observaram que na Alemanha, grupos profissionais como
farmacêuticos, médicos e advogados também apresentam dificuldades na interpretação
de risco quando são utilizados descritores verbais de probabilidade em bulas de
medicamentos. Neste estudo foram utilizados os termos padronizados pelo Comitê
Farmacêutico da Comissão Europeia, adotado pelo Instituto Federal Alemão de
Medicamentos e Dispositivos Médicos (BfArM), sendo estes: comum, incomum e raro.
Para cada um destes termos existe uma correspondência em porcentagem, previamente
definida em guideline da BfArM. Os três grupos de profissionais foram convidados a
responder a um questionário e a interpretar os descritores verbais em números. Os
resultados mostraram que, ainda que estes profissionais trabalhem em áreas relacionadas
ao medicamento, eles não compreendem as expressões verbais corretamente. Por
exemplo, o termo “comum” corresponde em porcentagem a uma variação de 1 a 10%,
porém a frequência média afirmada pelos médicos foi de que a correspondência em
porcentagem seria de 60% (ZIEGLER et al., 2013).
Os estudos acima citados mostram a dificuldade de interpretação da informação
sobre risco, com o uso de palavras e de números, tanto pela população em geral quanto
por profissionais da saúde. A dificuldade em interpretar informações numéricas recebe o
nome em inglês de innumeracy. Este conceito refere-se à baixa compreensão de dados
quantitativos e pouca habilidade na execução de operações matemáticas básicas.
Indivíduos com dificuldade de interpretação da informação sobre risco podem ser mais
vulneráveis ao efeito de configuração, por não conseguirem converter a informação de
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uma configuração para outra (BODEMER e GAISSMAIER, 2012). Ainda assim, entre o
uso da representação numérica ou verbal, Büchter et al. (2014) acreditam ser a
representação numérica interpretada de forma mais precisa do que a verbal. Para
Gigerenzer e Edwards (2003) e Bodemer e Gaissmaier (2012), a melhor forma de
representação numérica é o uso da frequência natural (BODEMER e GAISSMAIER,
2012; GIGERENZER e EDWARDS, 2003).
Entende-se então que, ainda que o indivíduo seja devidamente informado para
realizar a sua tomada de decisão, é importante que o mesmo tenha algum grau de
conhecimento em estatística. Isso acontece porque este conhecimento é importante para
a interpretação correta de informações numéricas e para melhor avaliar probabilidade em
saúde (BODEMER e GAISSMAIER, 2012). A pouca familiaridade com números e
operações estatísticas pode resultar em baixa compreensão da informação em saúde, e
como consequência o paciente pode apresentar dificuldades no manejo da doença
(BODEMER e GAISSMAIER, 2012). Por outro lado, a comunicação de risco não se
apoia apenas em informações numéricas. Informações sobre estimativas de benefícios e
riscos de tratamentos podem ser expressas em palavras, sem o uso de números, e neste
caso também são observadas interpretações imprecisas da informação sobre risco
(BÜCHTER et al., 2014; KNAPP et al., 2009; ZIEGLER et al., 2013). Assim, o uso de
palavras para comunicar risco também requer cuidado e exige algum conhecimento em
probabilidade do paciente que receberá a informação.
Outra questão importante para a comunicação de risco em saúde é a
disponibilização da informação sobre risco em websites. Diferentemente do que acontece
em uma consulta clínica, em que o paciente é orientado pelo médico que previamente
interpretou a informação, nestes casos o paciente ou outro interessado fará a interpretação
da informação por conta própria. Daí a importância de se pensar a comunicação de risco
para pessoas de diferentes graus de compreensão da informação, uma vez que esta pode
se apresentar tendenciosa (GARDNER, 2011). Por tendenciosa pode-se entender: i) a
informação está incompleta e tende para um lado, por exemplo, divulgação dos benefícios
e omissão dos inconvenientes ou ii) a comunicação de risco é realizada de forma não
transparente, incompreensível e induz ao erro tomadores de decisão (BODEMER e
GAISSMAIER, 2012).
A boa comunicação de risco em saúde então requer informação compreensível,
completa e não tendenciosa a fim de prover a base necessária para a tomada de decisão
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do paciente compartilhada com seu médico. A decisão informada, requer fatos sobre
benefícios e riscos do tratamento, incertezas e potenciais custos (BODEMER e
GAISSMAIER, 2012). Espera-se ainda que esta comunicação parta de uma abordagem
informativa. Esta baseia-se na premissa de que as pessoas são capazes de ser responsáveis
pela própria saúde e tomar decisões individuais e informadas. Considera-se então que o
objetivo maior da comunicação de risco deve ser informar e educar ao invés de persuadir
(BODEMER e GAISSMAIER, 2012).

4.4 Bioética e a comunicação de risco em saúde
Para que uma estratégia de comunicação de risco seja efetiva, é necessário que
esta esteja alicerçada em bases éticas a fim de garantir seu comprometimento com o bem
da sociedade. O campo da bioética pode fornecer as ferramentas reflexivas sobre os
problemas atrelados ao efeito de configuração, suas consequências para o paciente e ainda
pode ajudar a identificar os valores morais necessários para a construção de uma
comunicação de risco ética (LONGSTAFF, 2009).
Nesta dissertação, o referencial teórico escolhido para sustentar de forma ampla
as discussões éticas sobre o efeito de configuração na comunicação de risco do uso de
medicamentos em websites de associações de pacientes com doenças raras, foi a bioética
principialista de Tom L. Beauchamp e James F. Childress. Esta escolha amparou-se na
grande difusão deste referencial teórico na comunidade de saúde. Esta é uma abordagem
pluralista, estruturada na articulação de quatro princípios prima facie não absolutos. Por
prima facie entende-se que, à primeira vista, estes princípios são obrigatórios e suficientes
para identificar o certo e o errado, para orientar a deliberação moral em situações
concretas, a menos que sejam superados por outro princípio, quando, em um momento de
conflito, todos os princípios relevantes serão ponderados. Estes princípios prima facie
são: respeito à autonomia, não maleficência, beneficência e justiça (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002; CHILDRESS, 2009).
Entende-se por pessoa autônoma aquela livre para planejar e agir de acordo com
o seu planejamento. Para tal, três condições se fazem necessárias: i) a intenção, ou seja,
o indivíduo agir intencionalmente; ii) com entendimento e iii) com liberdade, para que
faça suas escolhas independentemente de influências externas, ou seja, em ausência de
coação. Enquanto a intenção possui apenas duas opções, existir ou não existir, as duas
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outras condições, liberdade e entendimento, podem existir em graus variados, o que
acarreta, portanto, em ações com graus variados de autonomia (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002). Uma ação então dificilmente será plenamente autônoma, ou seja,
realizada sem nenhuma influência externa e com total liberdade. Por isso, para
Beauchamp e Childress (2002), para que uma ação seja autônoma esta deve ser livre de
alguma coerção e partir de um nível considerável de entendimento.
O princípio de respeito à autonomia, de acordo com Beauchamp e Childress
(2002), significa capacitar o indivíduo a agir autonomamente. Reconhecer o seu direito
de ter opiniões, valores, crenças pessoais e de fazer escolhas. No contexto do cuidado em
saúde, em que o paciente vem adquirindo maior participação na tomada de decisão quanto
ao seu próprio tratamento, capacitá-lo significa dar informações suficientes e apropriadas
sobre as opções terapêuticas existentes, para que assim o indivíduo tenha a base
necessária para informar suas preferências (COULTER, ENTWISTLE e GILBERT,
1999; MOXEY et al., 2003). Portanto, respeitar a sua autonomia é fornecer ao indivíduo
a informação necessária para que ele esteja capacitado a tomar suas decisões. No entanto,
a forma como essa informação é apresentada, ou seja, a forma como essa informação é
configurada, pode influenciar e manipular a percepção e comprometer a tomada de
decisão do paciente (MOXEY et al., 2003).
O princípio da não-maleficência determina que não seja infligido dano a alguém
de forma intencional. Este princípio deriva da máxima “Primum non nocere”, que
significa “acima de tudo, não causar dano. É a obrigação de não prejudicar e de não impor
risco de dano a alguém. No entanto, nem sempre o dano é intencional. Há casos em que
um indivíduo pode ser agente de dano sem ter a intenção ou conhecimento do que fez
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
No cenário da comunicação de risco em saúde, o princípio da não-maleficência
se faz presente na obrigação de não esconder, encobrir ou de outra forma falhar em
comunicar o risco. Este princípio envolve também a interpretação equilibrada, não
tendenciosa, dos dados, sem subestimar ou superestimar o risco (SPIVEY, 1991). Por
outro lado, de acordo com Limentani (1999), divulgar informação de forma inapropriada,
podendo causar confusão ou mesmo ansiedade ao paciente, é uma forma de ferir o
princípio da não-maleficência. Assim, o efeito de configuração, enquanto forma de
manipulação da interpretação da informação sobre risco, pode acarretar em comunicação
inapropriada e, portanto, infligir um dano, ainda que não intencional.
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Beneficência é a ação realizada a fim de beneficiar o outro. Já o princípio da
beneficência diz respeito à obrigação moral de agir em benefício de outro indivíduo. Esta
ação pode ser traduzida como a ajuda na promoção dos interesses legítimos do indivíduo
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002). O princípio da beneficência exige uma ação
positiva. Não basta se abster de realizar atos danosos, como no princípio da nãomaleficência. É necessário agir em favor do outro, mesmo que para prevenir danos ou
eliminar condições que sejam prejudiciais para o indivíduo (BEAUCHAMP e
CHILDRESS, 2002).
No cenário da comunicação de risco, o princípio de beneficência aponta a
obrigação de se ajudar o outro a pesar e balancear possíveis benefícios contra os possíveis
danos de uma intervenção (LAMBERT, 1998). No caso das doenças raras, os próprios
pacientes, quando acometidos por patologias tratáveis farmacologicamente, têm interesse
em informações sobre reações adversas a medicamentos que promovam o entendimento
e facilitem o balanceamento entre benefícios e riscos (LITZKENDORF, 2016). Portanto,
informar o paciente de forma clara sobre a natureza e grau do risco atrelado a uma
intervenção é agir de acordo com o princípio da beneficência (SPIVEY, 1991).
Justiça, de acordo com a bioética principialista, se refere ao tratamento
equitativo, apropriado e justo às pessoas, considerando o que é devido a elas
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002). Por tratamento equitativo entende-se o
reconhecimento do direito de cada um a partir das suas diferenças (MARTINS, 2013).
Este princípio pode ser interpretado também como justiça distributiva (GOLDIM, 1998).
Esta refere-se à distribuição justa, equitativa e apropriada de benefícios e encargos, ou,
em um sentido mais amplo, de direitos e responsabilidades, dentro da sociedade, tendo
como base normas de cooperação social (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Na comunicação de risco, o princípio de justiça aponta para o direito do
indivíduo de saber os riscos para sua saúde que possam estar associados a uma
intervenção (LAMBERT, 1998). Além disso, neste mesmo contexto, a manipulação da
informação, pelo uso do efeito de configuração, pode ter como uma possível motivação
a distribuição mais equitativa de recursos entre a população. O que estaria de acordo com
o conceito de justiça distributiva (EDWARDS et al., 2001; SPIVEY, 1991). Isto porque
a forma como a informação é configurada pode fazer com que a população perceba uma
determinada alocação de recursos em saúde como justa ou como injusta (GAMLIEL E
PEER, 2010). Gamliel e Peer (2010), por exemplo, mostraram que a alocação de recursos
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para transplante de coração, pulmão e vacinação contra AIDS foram percebidas como
mais justas quando configuradas de forma positiva do que quando configuradas de forma
negativa.
Há situações em que os princípios podem conflitar entre si. Um exemplo poderia
ser o uso do efeito de configuração para promover uma mudança comportamental em
saúde, tida como benéfica para o paciente. Neste caso a presença do efeito de
configuração estaria de acordo com o princípio da beneficência por buscar um benefício
para o indivíduo. Entretanto, estaria também em conflito com o princípio de respeito à
autonomia, já que, a informação é configurada de acordo com a perspectiva do emissor
da mensagem sobre o que é melhor para o paciente, e não da perspectiva do próprio
paciente (EDWARDS et al., 2001). O intuito da mensagem é ser persuasiva (BODEMER
e GAISSMAIER, 2012).
De acordo com a bioética principialista, os quatro princípios não estão dispostos
em uma ordem hierárquica e por isso, em casos de conflito entre os princípios, deve ser
escolhido aquele que melhor atende à situação e que deverá ser fielmente respeitado
(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002). Beauchamp e Childress (2002), a partir de uma
teoria de justificação moral de princípios baseada na coerência e uso do equilíbrio
reflexivo, adotam duas estratégias em casos de conflito, a especificação e a ponderação
dos princípios, a serem aplicadas simultâneamente. Princípios são deveres entendidos
como normas genéricas, mais abrangentes e passíveis de aplicações diversas. A
especificação é a tentativa de restringir essas normas mais gerais em normas mais
específicas, mais detalhadas, a partir de deliberações, a fim de aplicá-las às situações
cotidianas de conflito. Ainda que se aplique a especificação, conflitos morais contiruarão
a existir, por isso os autores sugerem o uso da ponderação. A ponderação é o ato de
comparar os princípios morais e determinar qual deve prevalecer em determinada
situação concreta de conflito. Desta forma, para cada situação particular, os princípios
devem ser especificados e ponderados a fim de se justificar de forma coerente um
posicionamento moral. Este processo de deliberação será adotado nesta dissertação para
análise dos conflitos identificados nesta pesquisa a partir da bioética principialista de
Beauchamp e Childress.
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5 METODOLOGIA
5.1 Desenho da pesquisa
Quanto aos fins, esta é uma pesquisa exploratória de caráter teórico-empírico.
Esta pesquisa se caracteriza como exploratória em razão da comunicação de risco em
saúde, em especial no âmbito dos websites de associações brasileiras de pacientes, ser um
assunto não explorado, portanto não conhecido. Assim, a pesquisa deste objeto tem um
caráter exploratório. Segundo Tobar e Yalour (2001, p.69), pesquisa exploratória “É
aquela realizada em áreas e sobre problemas dos quais há escasso ou nenhum
conhecimento acumulado e sistematizado. Pela natureza de sondagem, não parte de
hipóteses. Estas poderão surgir como produto final da pesquisa”. É uma pesquisa teórica
porque focaliza a discussão bioética sobre as possíveis consequências dos efeitos de
configuração para os pacientes. E empírica, em razão da coleta de dados e análise dos
efeitos de configuração na comunicação de risco sobre o uso de medicamentos em
websites de associações brasileiras de pacientes com doenças raras.
Quanto aos meios, esta é uma pesquisa documental. Os documentos pesquisados
foram os websites das associações de pacientes. De acordo com Gil (2002, p. 45), “[..] a
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico,
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. Esta opção
metodológica apresenta vantagens como a estabilidade dos documentos enquanto fontes
de dados, o baixo custo da pesquisa e a não exigência de contato com sujeitos da pesquisa
(GIL, 2002).

5.2 Amostra e coleta de dados
A amostra desta pesquisa é composta pelas associações brasileiras de pacientes
com doenças raras que possuem website ativo. Por ativo entende-se websites que estão
disponíveis online, ou seja, não estão indisponíveis ou “fora do ar”. Para a obtenção da
amostra, alguns passos foram necessários, como mostra a Figura 1:
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Figura 1: Apresentação das principais etapas da coleta de dados.

Passo 1- Seleção das doenças raras a serem consideradas neste estudo.
Por esta dissertação ter como foco as doenças raras a partir da perspectiva das
normas brasileiras da assistência farmacêutica, observou-se que apenas um grupo de
doenças raras possui linha de cuidado definida em PCDT e tratamento medicamentoso
fornecido pelo SUS. As doenças raras podem então ser divididas de acordo com o critério
da existência ou ausência de PCDT e, consequentemente, de medicamentos na lista do
Componente Especializado. Assim, temos:


GRUPO 1: Composto pelas doenças raras atendidas pelo SUS. Isto significa dizer

que estas doenças possuem protocolo elaborado pela CONITEC, portanto, possuem
medicamentos incluídos na lista de medicamentos do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica a serem fornecidos pelo SUS. Para a seleção das doenças raras
do GRUPO I, foi necessário identificar no site do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica / Ministério da Saúde (CEAF/MS) a lista de doenças atendidas
pelo componente (BRASIL, 2014b). Destas, foram identificadas quais são definidas
como raras a partir de material da CONITEC (BRASIL, 2014d) e do site www.orpha.net,
um portal europeu de informações sobre doenças raras, organizado por um consórcio de
40 países (ORPHANET, 2016). Foram identificadas 40 doenças, no entanto, uma destas,
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a fenilcetonúria, não possui tratamento medicamentoso. O GRUPO 1 é composto então
por 39 doenças, como mostra o Quadro 4.
Quadro 4: Grupo 1 - Doenças raras atendidas pelo sistema público de saúde
Doença Rara
Acromegalia
Anemia Aplástica
Angioedema Hereditário
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha
Artrite Reativa
Dermatomiosite
Diabetes Insípido
Distonias Focais e Espasmo Hemifacial
Doença de Crohn
Doença de Gaucher
Doença de Paget
Doença de Wilson
Doença Falciforme (rara em algumas regiões)
Esclerose Lateral Amiotrófica
Esclerose múltipla
Espondilite Ancilosante
Fenilcetonúria
Fibrose Cística
Hepatite Autoimune
Hiperplasia Adrenal Congênita
Hipertensão Arterial Pulmonar
Hipoparatireoidismo
Hipopituitarismo
Hipoparatireoidismo
Hipotireoidismo Congênito
Ictioses Hereditárias
Imunodeficiências Primárias com Deficiência de Anticorpos
Insuficiência Adrenal Primária
Insuficiência Pancreática Exócrina
Lúpus Eritematoso Sistêmico
Miastenia Gravis
Mielodisplasia
Neutropenias Constitucionais
Osteogênese Imperfecta
Polimiosite
Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Síndrome de Guillain-Barré
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Síndrome de Turner
Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
Uveítes Posteriores Não Infecciosas
Fonte: BRASIL (2014b), BRASIL (2014c), ORPHANET (2016).



GRUPO 2: Composto pelas doenças raras “pospostas” (ou não prioritárias) que

possuem tratamento medicamentoso. Isso significa dizer que são doenças reconhecidas
como raras em literatura nacional e internacional. No entanto, tais doenças não possuem
protocolo elaborado pela CONITEC. Isto se deve à priorização da elaboração de
protocolos para doenças raras mais frequentes e tidas como mais importantes pela própria
CONITEC. Estas doenças possuem medicamentos específicos, porém estes não estão
incluídos na lista de medicamentos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica. Cinco doenças raras pospostas foram identificadas durante as leituras
bibliográficas de preparação para esta pesquisa, como mostra o Quadro 5.

Quadro 5: Grupo 2 - Doenças raras não prioritárias
Doença Rara
Doença de Fabry
Mucopolissacaridoses
Distrofia Muscular de Duchenne
Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica
Paramiloidose
Fonte: SILVA (2011); BOY e SCHRAMM (2009); BOY et al. (2011); DINIZ, MEDEIROS e
SCHWARTZ (2012); HUMPHRIES, GALTON e NICHOLLS (1997); MEDEIROS, DINIZ e
SCHWARTZ (2013); SARTORI JUNIOR et al. (2012); MCCORMACK (2010); QUINTAS (2011);
SOUZA et al. (2010).

Esta exploração foi composta por busca em base de dados (Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), PubMed e Scielo), leitura de artigos, textos normativos, dissertações,
teses e legislações nacionais e internacionais.
A escolha por dividir as doenças raras nesta dissertação se justifica pela
expectativa de que, para as doenças raras do Grupo 1 haja uma maior possibilidade de
informações sobre risco estarem presentes nos websites das associações de pacientes. Isto
se deve ao fato de que, paras estas doenças, existe uma supervisão de eventos adversos
relacionados ao tratamento definida em PCDT. Além disto, esta autora optou por dar
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visibilidade a doenças do Grupo 2, que não foram priorizadas quanto à elaboração de
protocolo e dispensação de medicamentos.
Ao todo, considerando as doenças do Grupo 1 e do Grupo2, foram selecionadas
44 doenças raras.

Passo 2- Busca das associações de pacientes que possuem website ativo para as
doenças raras selecionadas no passo 1.
Após a seleção das doenças a serem estudadas, foi realizada a pesquisa de quais
destas doenças possuem associação de pacientes no Brasil, com website ativo, entre
fevereiro e março de 2016. Para tanto, duas estratégias de busca foram adotadas.
ESTRATÉGIA 1: A primeira estratégia teve como base as metodologias
propostas por Moretti e Zucchi (2010) e Silva, Castro e Cymrot (2008) para pesquisa de
associações de pacientes usando o algoritmo de busca do Google® (www.google.com.br).
Essa estratégia foi escolhida por ser o Google® a ferramenta de busca mais amplamente
utilizada pelo público em geral, incluindo pacientes (GIUSTINI, 2005; NOGUEIRA
JÚNIOR et al, 2009; SILVESTRE et al., 2012). Na pesquisa de Moretti e Zucchi (2010),
o levantamento de entidades que representam pacientes de reumatologia no Brasil foi
realizado em pesquisa no portal eletrônico Google®. As palavras-chave utilizadas foram:
nome da doença reumática descrita pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, “grupos
de apoio” e “associação de pacientes”. Na proposta de Silva, Castro e Cymrot (2008) a
identificação de páginas da Internet que divulgam informações sobre o tratamento
farmacológico da obesidade também fez uso da ferramenta de busca Google®. Foram
utilizadas palavras-chave e consideradas apenas as páginas em português do Brasil. Os
100 primeiros resultados foram considerados. As duplicatas foram excluídas assim como
os links que direcionavam a arquivos em .pdf (Adobe Acrobat) ou .doc (Microsoft Word),
links de divulgação de cursos ou outros eventos e links cujo conteúdo não tratava do tema
da pesquisa, o tratamento da obesidade.
Com base nestas duas metodologias foi elaborada a primeira estratégia de busca
de associações de pacientes com doenças raras no Brasil que possuem website ativo.
Foram utilizadas como palavras-chave o nome da doença seguido de um dos seguintes
termos: “associação de pacientes”, “grupo de apoio”, “associação de portadores” ou
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“grupo de pacientes”. Para doenças compostas por mais de uma palavra, foi feito uso de
aspas durante a busca. Isso foi feito para que os resultados obtidos correspondessem à
doença de interesse e não à outra doença com nome similar. Os termos ‘associação de
pacientes’, ‘grupo de apoio’, ‘associação de portadores’ ou ‘grupo de pacientes’ não
foram colocados entre aspas por se observar que o não uso das aspas nestes casos permitia
um maior retorno de resultados com consequente identificação de um maior número de
websites de associações de pacientes. Por fim, optou-se pelo não uso de conectivo
booleano pelo fato de que, no Google®, o espaço entre palavras já é automaticamente
traduzido pelo conectivo AND (VINHAES, 2015).
A figura 2, traz um exemplo de uma das buscas realizadas. A doença rara
angioedema hereditário é composta por duas palavras, por isso foi colocada entre aspas,
para limitar a busca apenas a esta doença, evitando resultados que tratem de outros tipos
de angioedema, por exemplo, o angioedema adquirido. O termo associação de pacientes
não está entre aspas para ampliar os resultados para associações que não possuam o termo
exato da pesquisa. No caso da figura 2, por exemplo, a Associação Brasileira de
Portadores de Angioedema Hereditário não possui em seu nome o termo ‘associação de
pacientes’, porém, ainda assim esta associação apareceu como resultado da busca porque
o termo “associação de pacientes” não está entre aspas.

Figura 2: Exemplo de busca por website de associação de pacientes com doenças raras pela ferramenta
Google®

Para cada busca foram considerados os 100 primeiros resultados obtidos. Para
os casos que a busca retornou um número inferior a 100, foram considerados todos os
casos. Os títulos de cada link resgatado foram avaliados e foi feita uma revisão da
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elegibilidade dos sites a partir dos seguintes critérios: a) link ativo; b) organização
brasileira e c) os que direcionavam a redes sociais (exemplo: Facebook®) que continham
o link para o website da associação de pacientes. Foram excluídos aqueles cujo link
direcionavam a arquivos em pdf ou doc, páginas duplicadas, blogs de pacientes e artigos
científicos (SILVA, CASTRO e CYMROT, 2008).
ESTRATÉGIA 2: Adotou-se ainda nesta dissertação uma segunda estratégia de
busca das associações de pacientes com doenças raras que possuem website. Esta
estratégia trata-se da identificação de associações de pacientes indicadas em websites das
indústrias farmacêuticas que comercializam medicamentos para doenças raras. A partir
das doenças raras do GRUPO 1, foi feita a busca nos PCDT pelos medicamentos
indicados para cada doença. Após, foi realizada a identificação das indústrias
farmacêuticas fabricantes dos medicamentos indicados nos PCDT, preferencialmente os
fabricantes dos medicamentos de referência. A identificação dos fabricantes baseou-se
em listas elaboradas e divulgadas pela ANVISA e pelo Conselho Federal de Farmácia
(CFF) sobre medicamentos de referência e seus fabricantes (ANVISA, 2009b; ANVISA,
2016; CFF, 2015). A lista de fabricantes dos medicamentos referência pode ser vista no
Quadro 6 em Resultados. Para cada indústria farmacêutica identificada como fabricante
de medicamento presente em PCDT, foi feita uma busca no website brasileiro da empresa
por indicações de associações de pacientes com doenças raras e os websites das mesmas.
Esta é uma estratégia que possui limitações por não cobrir todas as indústrias
farmacêuticas que comercializam medicamentos para doenças raras no Brasil, no entanto
permitiu a identificação de parte deste grupo de empresas.
Por fim, os resultados das duas estratégias foram unificados e a lista com as
associações de pacientes com doenças raras que possuem website ativo pode ser
verificada no Quadro 8, em Resultados e Discussão.

5.3 Análise dos dados
Para a análise dos dados foi adotado o referencial da análise de conteúdo.
Segundo Bardin et al. (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise
das comunicações que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens. A análise de conteúdo pode ser dividida em 3 etapas principais:
a pré-análise, quando são selecionados os documentos e é feita a preparação do material,
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a exploração do material, caracterizada pela escolha das unidades, caracterização e
tratamento dos dados, e a inferência e interpretação (BARDIN et al., 1977).

5.3.1 Pré-análise
Os websites identificados foram salvos em fevereiro e março de 2016, de modo
a serem visualizados off-line e como prevenção de futuras mudanças que poderiam
ocorrer de forma a alterar o conteúdo dos mesmos. Para isso, foi utilizado o programa
WinHTTrack Website Copier (ROCHE, 2015). Este é um programa de navegação offline, que permite descarregar um website da Internet para um diretório local, sendo
possível transferir o html, imagens, e outros ficheiros do servidor para o computador.
Uma vez salvos os conteúdos dos websites, foi realizada a leitura flutuante em um
primeiro contato com os documentos.
Após leitura flutuante foi realizada a escolha dos documentos. Procedeu-se a
identificação nos websites dos conteúdos textuais relacionados ao tratamento
medicamentoso de acordo com o seguinte racional: a) entrar na página inicial; b)
identificar o hiperlink da página inicial que direciona à página sobre tratamento
medicamentoso; c) caso o primeiro hiperlink não direcione a uma página com o conteúdo
esperado, identificar e clicar em hiperlinks subsequentes até que a página com o conteúdo
desejado seja encontrada ou d) identifique-se que o website em questão não possui
conteúdo

sobre

tratamento

medicamentoso.

Os

conteúdos

sobre

tratamento

medicamentoso foram os documentos selecionados como corpus desta pesquisa para
posterior exploração.
Considerando os objetivos deste estudo, por meio de recortes do texto nos
documentos selecionados para análise, foram definidas orientações quanto a unidade de
registro, unidade de contexto e categorias que fundamentaram a etapa subsequente de
exploração do material.

5.3.2 Exploração do material
Uma vez realizada a pré-análise dos documentos selecionados, foi iniciado o
processo de codificação do material. Como unidade de registro foi considerado o objeto,
que segundo Bardin trata-se do tema eixo ao redor do qual o discurso se organiza
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(BARDIN, 1977). Apoiando-se nos referenciais teóricos apresentados anteriormente,
alguns marcadores linguísticos foram considerados para a identificação do objeto, ou seja,
do tema eixo de interesse deste estudo, nos documentos analisados. Abaixo estão
exemplos destes marcadores, trazidos de Büchter et al. (2014); Edwards et al. (2001) e
Miller, Fagley e Casella (2009):
 Sobre tratamento medicamentoso: Tratamento, tratamento medicamentoso,
medicamento, remédio, droga;
 Sobre risco: Risco, evento adverso, reação adversa, efeito colateral;
 Sobre efeito de configuração do tipo verbal: “muito comum”, “comum”,
“incomum”, “raro”, “muito raro”;
 Sobre efeito de configuração do tipo numérico: > 10% (mais de 1 em 10
pessoas); > 1% e <10% (menos de 1 em 10 porém maior do que 1 em 100);
0,1% a 1% (menos de 1 em 100 porém mais do que 1 em 1000); 0,01% a
0,1% (menos de 1 em 1000 porém maior do que 1 em 10.000); <0,01%
(menos de 1 em 10.000), de 3 a 5 pessoas em 10 desenvolverão reações
adversas;
 Sobre efeito de configuração do tipo positivo:

Probabilidade de

sobrevivência, taxa de sobrevivência, taxa de sucesso, taxa de êxito, vidas
salvas;
 Sobre efeito de configuração do tipo negativo: Probabilidade de morte, vidas
perdidas, taxa de recaída, risco de morte, morbidade.

As unidades de contexto consideradas foram a frase e o parágrafo. Para Bardin,
a unidade de contexto apresenta dimensão superior à unidade de registro e é importante
para a compreensão da significação da unidade de registro (BARDIN, 1977). Em seguida,
foi realizada a enumeração da presença das unidades de registro nos documentos
selecionados. Esta enumeração foi quantificada com o uso de estatística descritiva básica,
apresentada como porcentagem. Após, foi realizada a categorização com base no
referencial teórico estudado e na codificação realizada. A categorização é o agrupamento
de unidades de registro em razão de características em comum, sob um título genérico.
Tem como função ordenar o material anteriormente codificado (BARDIN, 1977). Nesta
dissertação foram consideradas 4 categorias temáticas: i) descrição geral dos websites; ii)
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informações sobre medicamentos; iii) informações sobre risco e iv) efeito de
configuração. Estas temáticas produziram subcategorias e permitiram o alcance dos
objetivos. A figura 3 abaixo apresenta as categorias selecionadas em ordem de coleta e
análise dos dados.

Figura 3: Guia de coleta e análise dos dados.

5.3.3 Inferência e interpretação
A última etapa da metodologia foi a interpretação, descrição quantitativa e
discussão qualitativa dos dados com base no conhecimento prévio sobre os referenciais
teóricos da comunicação de risco (BODEMER e GAISSMAIER, 2012; KAHNEMAN e
TVERSKY, 1979; MALENKA, 1993; ROTHMAN e SALOVEY, 1997) e bioética
principialista (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002; CHILDRESS, 2009).
5.4 Outras fontes de dados consultadas:
Para a execução desta pesquisa, outras fontes de dados, além dos websites das
associações de pacientes, foram consultadas a fim de se obter as informações necessárias
para a realização da metodologia acima explicitada.
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Como anteriormente relatado, PCDTs foram consultados a fim de se identificar
quais doenças raras são atendidas pelo SUS e também para identificar os medicamentos
recomendados. A partir dos medicamentos recomendados foi possível identificar as
indústrias farmacêuticas fabricantes e quais destas apresentam indicações de associações
de pacientes com doenças raras em seus websites.
Em alguns casos, após a análise dos dados obtidos a partir dos websites de
associações de pacientes, foi necessário recorrer à fonte original das informações sobre
medicamentos e risco para melhor compreender o efeito de configuração apresentado. No
entanto, algumas associações de pacientes não indicam em seus websites as referências
utilizadas. Quando o fazem, a referência não é o estudo clínico, mas, indiretamente,
publicação de divulgação do tipo jornal. Para se chegar à uma fonte científica para as
informações sobre risco presentes nestes websites foi necessário recorrer às bases de
dados Google Acadêmico e Pubmed. Palavras-chave como o nome do medicamento e os
dados sobre eficácia e segurança apresentados nos websites das associações de pacientes,
foram utilizados.

5.5 Aspectos éticos da pesquisa:
O estudo seguiu as normas éticas presentes na Resolução no 466 de 12 de
dezembro de 2012. Esta não se trata de uma pesquisa realizada com seres humanos,
portanto, não foi necessária a submissão e aprovação do comitê de ética em pesquisa da
Universidade Federal Fluminense.
Os dados coletados neste estudo não são privados. Estes encontram-se
disponíveis na internet para todos aqueles que tenham interesse. Desta forma, não foram
identificados riscos para as instituições das quais os dados foram coletados.
Após a aprovação desta dissertação, será enviado um relatório individual para as
associações de pacientes com doenças raras observadas neste estudo contendo os achados
desta pesquisa e sugestões de melhoria na comunicação de risco atrelado ao uso de
medicamentos para doenças raras.
Os resultados obtidos serão apresentados à sociedade no formato de artigo
publicado em revista científica e divulgados em eventuais apresentações em congressos
científicos.
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6 RESULTADOS
6.1 Medicamentos e respectivos fabricantes para doenças raras tratadas
pelo Sistema Único de Saúde
Para as 39 doenças raras do Grupo 1, ou seja, com PCDT específico, foram
identificados 83 medicamentos indicados nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas,
em 152 formas farmacêuticas. A busca das empresas produtoras, preferencialmente, dos
medicamentos referência, levou à identificação de 44 indústrias farmacêuticas. Destas,
10 são empresas nacionais e 34 são indústrias farmacêuticas transnacionais.
O quadro 6 apresenta a correlação entre medicamento e fabricante para cada uma
das doenças raras tratadas pelo sistema de saúde brasileiro.
Quadro 6: Correlação entre medicamento e fabricante para cada uma das doenças raras tratadas
pelo Sistema Único de Saúde.
DOENÇA RARA
(Grupo 1)

MEDICAMENTO
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)

FABRICANTE
Pfizer

Lanreotida de liberação prolongada 60 mg injetável (por
seringa preenchida)

Beaufour Ipsen
Farmacêutica Ltda

Lanreotida de liberação prolongada 90 mg injetável (por
seringa preenchida)

Beaufour Ipsen
Farmacêutica Ltda

Lanreotida de liberação prolongada 120 mg injetável (por
seringa preenchida)

Beaufour Ipsen
Farmacêutica Ltda

Acromegalia

Anemia Aplástica

Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola)

Novartis

Octreotida de liberação prolongada 10 mg/mL injetável (por
frasco-ampola)

Novartis

Octreotida de liberação prolongada 20 mg/mL injetável (por
frasco-ampola)

Novartis

Octreotida de liberação prolongada 30 mg/mL injetável (por
frasco-ampola)

Novartis

Imunoglobulina antitimócito: frascos de 25, 100 e 200 mg

Genzyme

Ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg

Novartis

Ciclosporina solução oral de 100 mg/mL e 50 mL

Novartis

Prednisona: comprimidos de 5 e 20 mg
Filgrastim 300 mcg/ ml injetável (por frasco-ampola ou
seringa preenchida)
Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)

Brainfarma
Roche
Blausiegel
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Angioedema
Hereditário

Danazol 50 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis

Danazol 100 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis

Danazol 200 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)

Aplasia Pura
Adquirida Crônica
da Série Vermelha

Ciclosporina cápsulas de 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg

Novartis

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (frasco de 50 mL)

Novartis

Imunoglobulina Humana frascos-ampola de 0,5 g; 1,0 g; 2,5
g; 3,0 g; 6,0 g
Imunoglobulina Humana frasco-ampola de 5,0 g
Prednisona comprimidos de 5 e 20 mg

Artrite Reativa
(Doença de Reiter)

Baxter

CSL Behring
Grifols
Brainfarma

Ibuprofeno comprimidos de 600 mg

Pfizer

Fosfato dissódico de dexametasona solução injetável 4
mg/ml

Aché

Sulfassalazina comprimidos de 500 mg
Azatioprina 50 mg (por comprimido)

Cazi Química
Farmacêutica
Aspen

Ciclosporina 10 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg (por cápsula)

Novartis

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (frasco de 50 mL)

Novartis

Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)
Ciclosporina 10 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg (por cápsula)

Bristol-Myers
Abbott
Novartis

Ibuprofeno comprimidos de 200 mg, 300 mg e 600 mg;
solução oral de 50 mg/ml

Pfizer

Metilprednisolona (acetato) (intra-articular): frasco de 40
mg/2 mL

Pfizer

Metilprednisolona (succinato) (intravenoso): frasco de 40,
125, 500 ou 1000 mg

Pfizer

Cloroquina 150 mg (por comprimido)

Cristália

Artrite Reumatoide
Ciclofosfamida frascos-ampola de 200 ou 1000 mg

Baxter

Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)

Wyeth

Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa
preenchida)

Wyeth

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)

Apsen

Infliximabe frascos-ampola de 100 mg/10 mL

Schering-Plough

Leflunomida 20 mg (por comprimido)

Sanofi-Aventis

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)

Zodiac

Metotrexato frasco 50 mg/2 mL

Pfizer

Naproxeno 250 mg ou 500 mg (por comprimido)

Teuto

Prednisolona solução oral de 1 e 3 mg/mL
Certolizumabe pegol seringas preenchidas de 200 mg

Prati-Donaduzzi
AstraZeneca
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Golimumabe seringas preenchidas de 50 mg
Prednisona comprimidos de 5 e 20 mg
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)

Janssen-Cilag
Brainfarma
Cazi Química
Farmacêutica

Rituximabe frascos-ampola de 500 mg

Roche

Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (frasco-ampola de 4 mL)

Roche

Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)

Dong-A Pharmaceutical

Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)

Dong-A Pharmaceutical

Hipopituitarismo
Azatioprina 50 mg (por comprimido)
Ciclosporina comprimidos de 10 mg, 25 mg, 50 mg e 100
mg
Prednisona comprimidos de 5 e 20 mg
Metilprednisolona pó para solução injetável de 500 mg
Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)

Dermatomiosite e
Polimiosite

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)
Imunoglobulina Humana frasco-ampola de 0,5 g; 1,0 g; 2,5
g; 3,0 g; 6,0 g

Diabetes Insípido

Aspen
Novartis
Brainfarma
Pfizer
Novartis
Apsen
CSL Behring

Imunoglobulina Humana frasco-ampola 5,0 g

Grifols

Ciclofosfamida pó para solução injetável de 1 g

Baxter

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)

Zodiac

Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)

Pfizer

Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal (por frasco de
2,5 mL em solução ou spray)
Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frascoampola)

Distonias Focais e
Espasmo Hemifacial Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frascoampola)

Ferring Pharmaceuticals
Allergan
Ipsen

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)

Abbott

Alopurinol comprimidos de 100 e 300 mg

Aspen

Azatioprina 50 mg (por comprimido)

Aspen

Ciclosporina ampola de 50 mg/mL
Ciprofloxacino comprimido de 500 mg

Novartis
Bayer

Hidrocortisona solução injetável de 100 e 500 mg

União Química

Infliximabe frasco-ampola com 100 mg

Schering-Plough

Doença de Crohn
Mesalazina 400 mg (por comprimido)

Merck

Mesalazina 500 mg (por comprimido)

Ferring Pharmaceuticals

Mesalazina 500 mg (por supositório)

Nycomed

Mesalazina 800 mg (por comprimido)

Nycomed

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)

Pfizer
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Metotrexato solução injetável de 50 mg
Metronidazol comprimido de 250 e 400 mg
Prednisona comprimido de 5 e 20 mg
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)

Pfizer
Sanofi-Aventis
Brainfarma
Cazi Química
Farmacêutica

Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)

Pfizer

Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)

Shire

Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)

Shire

Doença de Gaucher
Imiglucerase 200 U injetável (por frasco-ampola)

Genzyme

Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola)

Genzyme

Miglustate 100 mg (por cápsula)

Actelion

Calcitonina frasco-ampola de 50 UI e 100 UI

Novartis

Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)

Novartis

Alendronato comprimido de 10 mg

Doença de Paget
(Osteíte deformante) Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)
Carbonato de cálcio + colecalciferol: comprimidos de 500
mg + 400 UI 0u 600 mg + 400 UI

Doença de Wilson

Doença Falciforme
Esclerose Lateral
Amiotrófica

Esclerose múltipla

Espondilite
Ancilosante

Merck Sharp & Dohme
Novartis
Pfizer e Sanofi-Aventis

Risedronato 5 mg (por comprimido)

Sanofi-Aventis

Penicilamina 250 mg (por cápsula)

Meizler

Trientina cápsulas de 250 mg

Merck & Co

Piridoxina comprimidos de 40 mg

Cazi Química
Farmacêutica

Hidroxiureia 500 mg (por cápsula em gel sólido)
Riluzol 50 mg (por comprimido)

Bristol Myers Squibb
Sanofi-Aventis

Glatirâmer frasco-ampola ou seringa preenchida de 20 mg

Teva Farmacêutica

Betainterferona 1a - seringa preenchida 6.000.000 UI (22
mcg)

Merck

Betainterferona 1a - frasco-ampola ou seringa preenchida
6.000.000 UI (30 mcg)

Biogen

Betainterferona 1a - seringa preenchida 12.000.000 UI (44
mcg)

Merck

Betainterferona 1b - frasco-ampola 9.600.000 UI (300 mcg).

Bayer

Azatioprina comprimidos de 50 mg

Aspen

Metilprednisolona frasco-ampola de 500 mg

Pfizer

Natalizumabe frasco-ampola de 300 mg.

Biogen

Fingolimode cápsulas de 0,5 mg

Novartis

Ácido acetilsalicílico comprimidos de 500 mg

Bayer

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)

Abbott
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Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)

Wyeth

Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa
preenchida)

Wyeth

Ibuprofeno comprimido de 200, 300, 600 mg

Pfizer

Ibuprofeno solução oral de 50 mg/mL
Infliximabe frasco-ampola de 100 mg/10mL

Fibrose Cística

Mantecorp
Schering-Plough

Metilprednisolona frasco de 40mg/2 mL

Pfizer

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)

Zodiac

Metotrexato frasco-ampola de 50 mg/2 mL

Pfizer

Naproxeno 250 mg (por comprimido)

Bayer

Naproxeno 500 mg (por comprimido)

Bayer

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)

Apsen

Alfadornase 2,5 mg em 2,5 ml de solução (por ampola)

Roche

Pancreatina 10.000 e 25.000 UI (por cápsula)

Abbott

Pancrelipase 4.500 UI, 12.000 UI, 18.000 UI e 20.000 UI
(por cápsula)

United Medical Ltda

Azatioprina 50 mg (por comprimido)

Aspen

Prednisona comprimidos de 5 e 20 mg

Brainfarma

Hepatite Autoimune
Dexametasona: Elixir 0,1 mg/ml; comprimido de 4 mg;
solução injetável de 4 mg/ml

Hiperplasia Adrenal
Congênita

Prednisona: Comprimidos de 5 e 20 mg
Prednisolona: Solução oral de 1,34 mg/ml
Hidrocortisona: Solução injetável de 100 e 500 mg
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)

Hipertensão Arterial
Pulmonar

União Química
Bristol Myers Squibb

Anlodipino: comprimidos de 5 mg e 10 mg.

Pfizer

Sildenafila: comprimidos de 20 mg.

Pfizer

Iloprosta: ampola com 1 ml (10 mcg/ml) de solução para
nebulização.

Bayer

Ambrisentana: comprimidos de 5 mg e 10 mg.

GlaxoSmithKline

Bosentana: comprimidos de 62,5 mg e 125 mg.

Actelion

Carbonato de cálcio + Vitamina D: comprimidos de 500mg
+ 400 UI

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)

Ictioses Hereditárias

Sanofi-Aventis e Aché

Bayer

Alfacalcidol 0,25 mcg e 1,0 mcg (por cápsula)

Hipotireoidismo
Congênito

Brainfarma

Nifedipino: cápsula ou comprimidos de 10 mg.

Carbonato de cálcio comprimidos de 500 mg

Hipoparatireoidismo

Aché

Levotiroxina comprimidos de 25, 50 e 100 mcg
Acitretina 10 mg e 25 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis
Pfizer
EMS Sigma Pharma
Aspen
Sanofi-Aventis
Roche
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Imunodeficiências
Primárias com
Deficiência de
Anticorpos

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)

Grifols

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)

Grifols

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Dexametasona: Elixir 0,1 mg/ml; comprimido de 4 mg;
solução injetável de 4 mg/ml

Insuficiência Adrenal Prednisona: Comprimidos de 5 e 20 mg
Primária (Doença de Prednisolona: Solução oral de 1,34 mg/ml
Addison)
Hidrocortisona: Solução injetável de 100 e 500 mg
Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)

Aché
Brainfarma
Prati-Donaduzzi
União Química
Bristol Myers Squibb

Pancreatina 10.000 UI de lipase (por cápsula)

Abbott

Pancreatina 25.000 UI de lipase (por cápsula)

Abbott

Pancrelipase 4.500 UI de lipase (por cápsula)
Insuficiência
Pancreática Exócrina Pancrelipase 12.000 UI de lipase (por cápsula)

United Medical Ltda

Pancrelipase 18.000 UI de lipase (por cápsula)

United Medical Ltda

Pancrelipase 20.000 UI de lipase (por cápsula)

United Medical Ltda

Azatioprina 50 mg (por comprimido)
Betametasona suspensão injetável de (3mg + 3mg)/mL
Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)
Ciclosporina 10 mg, 25 mg, 50 mg ou 100 mg (por cápsula)

Mantecorp
Baxter
Novartis
Aché

Metilprednisolona pó para solução injetável de 500 mg

Pfizer
Brainfarma

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)

Novartis

Cloroquina 150 mg (por comprimido)

Cristália

Danazol 100 mg ou 200 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis

Azatioprina comprimidos de 50 mg

Aspen

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)

Apsen

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) e 25 mg/mL injetável
(por ampola de 2 mL)

Miastenia Gravis

Aspen

Dexametasona comprimidos de 4 mg

Prednisona: Comprimidos de 5 e 20 mg

Lúpus Eritematoso
Sistêmico

United Medical Ltda

Zodiac e Pfizer

Talidomida comprimido de 100 mg

FURP

Azatioprina 50 mg (por comprimido)

Aspen

Ciclosporina comprimidos de 10 mg, 25 mg, 50 mg e 100
mg

Novartis

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)

Novartis

Ciclofosfamida frasco-ampola de 200 e 1000 mg

Baxter
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Prednisona comprimido de 5 e 20 mg
Imunoglobulina Humana frasco-ampola de 0,5 g; 1,0 g; 2,5
g; 3,0 g; 6,0 g

Mielodisplasia e
Neutropenias
Constitucionais

Púrpura
Trombocitopênica
Idiopática

Grifols

Piridostigmina 60 mg (por comprimido)

Valeant

Filgrastim 300 mcg/ ml injetável (por frasco-ampola ou
seringa preenchida)

Roche

Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)

Pamidronato: Frasco-ampola de 30, 60 e 90 mg
Carbonato de cálcio + colecalciferol: comprimido de 500 mg
+ 400 UI ou comprimido de 500 mg + 200 UI

Merck Sharp & Dohme
Novartis
Pfizer e Sanofi-Aventis
Aspen

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)

Baxter

Danazol 100 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis

Danazol 200 mg (por cápsula)

Sanofi-Aventis

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)

Grifols

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)

Grifols

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)

Grifols

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)

CSL Behring

Metilprednisolona ampolas de 500 mg

Pfizer

Prednisona comprimido de 5 e 20 mg

Brainfarma

Vincristina frasco-ampola de 1 mg/ml

Zodiac

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco-ampola)

Grifols

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco-ampola)

CSL Behring
Grifols
CSL Behring

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco-ampola)

Grifols

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco-ampola)

CSL Behring

Somatropina 4 UI e 12 UI injetável (por frasco-ampola)
Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)

Síndrome Nefrótica
Primária em
Crianças e
Adolescentes

Blausigel

Azatioprina 50 mg (por comprimido)

Síndrome de Guillain- Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco-ampola)
Barré
Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco-ampola)

Síndrome de Turner

CSL Behring

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)

Alendronato comprimidos de 10 e 70 mg

Osteogênese
Imperfecta

Brainfarma

Dong-A Pharmaceutical
Baxter

Ciclosporina 10, 25, 50 e 100 mg (por cápsula)

Novartis

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)

Novartis

Enalapril comprimido de de 5, 10 e 20 mg

Merck Sharp & Dohme

Metilprednisolona ampola de 500 mg

Pfizer

Prednisona comprimidos de 5 e 20 mg

Brainfarma
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Losartana comprimidos de 50 mg

Merck Sharp & Dohme

Tacrolimo 1 mg e 5 mg (por cápsula)

Janssen-Cilag

Azatioprina 50 mg (cápsula)

Uveítes posteriores
não infecciosas

Aspen

Ciclosporina 10, 25, 50 e 100 mg (por cápsula)

Novartis

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)

Novartis

Prednisona comprimidos de 5 e 20 mg

Brainfarma

Metilprednisolona ampola de 500 mg

Pfizer

Fonte: BRASIL, 2014b.

Dos fabricantes de medicamentos listados no quadro 6, 6 apresentaram
indicações de associações de pacientes com doenças raras em seus websites. Estas
indústrias são: Actelion, Bayer, Genzyme, Novartis, Sanofi-Aventis e United Medical
Ltda. Estas indústrias apresentaram indicações de associações de pacientes direcionadas
às seguintes enfermidades: doença de Gaucher, mucopolissacaridose, hipertensão arterial
pulmonar, doença de Fabry, fibrose cística, esclerose lateral amiotrófica e mielodisplasia.
Destas, a doença de Gaucher, a hipertensão arterial pulmonar, a fibrose cística, a esclerose
lateral amiotrófica e a miolodisplasia são doenças raras do Grupo 1, ou seja, possuem
linha de tratamento definida em PCDT e medicamentos dispensados pelo SUS. Já as
doenças mucopolissacaridose e doença de Fabry pertencem ao Grupo 2, ou seja, não
possuem linha de cuidado definida no SUS e, portanto, o seu tratamento medicamentoso
não está incluído na lista de medicamentos do Componente Especializado. Entre as
associações de pacientes indicadas, uma delas, a Associação Paulista dos Familiares e
Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridose (APMPS), participou do Grupo de
Trabalho responsável pelas discussões que resultaram na promulgação da Portaria no 199
de 30 de janeiro de 2014 que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas
com Doenças Raras (FONSECA, 2014). Importante dizer que esta pesquisa focou nas
doenças raras selecionadas nesta dissertação. Indicações de associações de pacientes para
outras doenças raras não foram consideradas.
No Quadro 7 são apresentadas as indústrias farmacêuticas fabricantes de
medicamentos e as associações de pacientes indicadas, de acordo com a doença rara.
Quadro 7: Associações de pacientes indicadas em websites de indústrias farmacêuticas e doenças
raras correspondentes
Fabricante
Actelion

Doença Rara

Associação de Paciente

Doença de Gaucher

Associação Brasileira dos Portadores de Doença de Gaucher
Associação Nacional dos Portadores da Doença de Gaucher e Doenças
Raras (APPDG)

62

Associação dos Familiares, Pais e Amigos dos Portadores de
Mucopolissacaridose do Rio de Janeiro (AMPSRJ)
Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de
Hipertensão Arterial
Hipertensão Arterial Pulmonar (ABRAF)
Pulmonar
Associação Mineira de Hipertensão Arterial Pulmonar (AMIHAP)
Associação Campinense de Hipertensão Pulmonar (ACAHP)
Associação Gaúcha de Pacientes Portadores da Doença de Fabry (AGF)
Doença de Fabry
Associação Brasileira de Pacientes Portadores da Doença de Fabry e
Familiares (ABRAFF)
Associação Brasileira Portadores Doença de Gaucher (ABPDG)
Associação Catarinense Portadores e Amigos de Gaucher (ACPAG)
Doença de Gaucher
Associação Mineira de Gaucher (AMPAG)
Associação Nacional de Portadores de Gaucher (ANPDG)
Genzyme
Associação Baiana de Familiares Amigos MPS (ABAMPS)
Associação Catarinense de MPS (ACAMU)
Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de
Mucopolissacaridose
Mucopolissacaridose (APMPS)
Associação dos Pacientes de MPS Paraíba (ASPAMPS)
Associação Gaucha de MPS (AGMPS)
Unidos Pela Vida - Instituto de Divulgação da Fibrose Cística
Associação Brasileira de Assistência a mucoviscidose (ABRAM)
Associação de Assistência à Mucoviscidose do Paraná (AAMPR)
Fibrose Cística
Novartis
Associação Catarinense de Assistência à Mucoviscidose (ACAM)
Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose (ACAMRJ)
Associação Mineira de Assistência a Mucoviscidose (AMAM)
Doença de Gaucher
Associação Paulista dos Portadores da Doença de Gaucher
Pfizer
Associação Nacional dos Portadores de Doença de Gaucher e outras
Doença de Gaucher
doenças raras (ANPD)
Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de
Mucopolissacaridose (APMPS)
SanofiMucopolissacaridose
Associação Catarinense de Mucopolissacaridose (ACAMU)
Aventis
Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves
(AFAG)
Esclerose Lateral
Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ABRELA)
Amiotrófica
Fibrose Cística
Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose (ABRAM)
United
Mielodisplasia
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE)
Medical Ltda
Mucopolissacaridose

6.2 Panorama das associações de pacientes com doenças raras no Brasil
quanto à comunicação sobre medicamentos na internet
As duas estratégias de busca adotadas nesta pesquisa (busca booleana no Google
e busca em websites de indústrias farmacêuticas fabricantes de medicamentos para
doenças raras) levaram à identificação de 76 associações de pacientes com doenças raras
que possuem website no Brasil. Deste total, 55 (72,37%) apresentam informação sobre
tratamento medicamentoso. O quadro 8 abaixo apresenta as 76 associações de pacientes

63

identificadas nesta pesquisa, as doenças raras correspondentes e quais destas associações
de pacientes apresentam informação sobre tratamento medicamentoso.
Quadro 8: Associações de pacientes identificadas, doenças raras correspondentes e indicação
das associações que apresentam informação sobre medicamento.

Associação de Pacientes
Grupo de Apoio ao Transplantado de Medula
Óssea (GATMO)

Presença de
Doença Correspondente informação sobre
medicamento
Anemia aplástica,
mielodisplasia

Sim

Angioedema hereditário

Sim

Artrite reativa
(Doença de Reiter)

Sim

EncontrAR

Artrite reativa (Doença de
Reiter), espondilite
anquilosante, lúpus
eritematoso sistêmico

Sim

Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de
Ribeirão Preto (GRUPAR-RP)

Artrite reativa (doença de
Reiter), espondilite
anquilosante, lúpus
eritematoso sistêmico

Sim

Dermatomiosite,
polimiosite

Não

Distonias focais, espasmo
hemifacial

Sim

Associação Brasileira de Portadores de
Angioedema Hereditário (ABRANGHE)
Amigos da Criança com Reumatismo
(ACREDITE)

Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do
Ceará (GARCE)
Associação Brasileira dos Portadores de
Distonias
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e
Doença de Crohn (ABCD)
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e
Doença de Crohn Regional Marília (ABCD
Marilia)
Associação dos Celíacos do Brasil - Rio de
Janeiro (ACELBRA_RJ)

Sim
Não
Doença de Crohn
Não

Associação Mineira dos Portadores de Doenças
Inflamatórias Intestinais (AMDII)
Associação Brasileira dos Portadores da Doença
de Gaucher
Associação Catarinense de Pacientes e Amigos
de Gaucher (ACPAG)
Associação Brasileira dos Doentes de Wilson

Sim
Sim
Doença de Gaucher
Sim
Doença de Wilson

Associação Brasileira de Doença Falciforme
Associação de Anemia Falciforme do Estado de
São Paulo (AAFESP)

Sim
Não

Doença falciforme
Sim
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Associação de Familiares, Amigos e Pessoas
com Doença Falciforme e Talassemia do Sul e
Extremo Sul da Bahia (ATAFASUL)

Não

Associação Feirense de Pessoas com Doenças
Falciforme (AFADFAL)

Não

Associação Pró-Falcêmicos Anemia Falciforme
(APROFE)
Associação Brasileira de Esclerose Lateral
Amiotrófica (ABRELA)
Associação Pró-cura da ELA

Sim
Sim
Esclerose lateral
amiotrófica

Sim

Associação Regional Esclerose Lateral
Amiotrófica - RS (ARELA)

Não

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla
(ABEM)

Sim

Associação Catarinense de Esclerose Múltipla
(ACAEM)

Sim

Associação de Apoio aos Portadores de
Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis

Sim

Associação de Pacientes de Esclerose Múltipla
do Estado do Rio de Janeiro (APEMERJ)

Sim

Associação dos Portadores de Esclerose
Múltipla da Baixada Santista

Esclerose múltipla

Sim

Associação dos Portadores de Esclerose
Múltipla de Santa Maria e Região

Sim

Associação dos Portadores de Esclerose
Múltipla do Amazonas (APEAM)

Sim

Associação dos Portadores de Parkinson,
Esclerose Múltipla e AVC (APPEMA)

Não

Associação Gaúcha dos Portadores de Esclerose
Múltipla

Sim

Associação Nacional dos Portadores da Doença
de Gaucher e Doenças Raras

Esclerose múltipla, doença
de Gaucher

AAMPR - Associação de Assistência à
Mucoviscidose do Paraná
AMAM - Associação Mineira de Assistência a
Mucoviscidose
Associação Brasileira de Assistência a
Mucoviscidose (ABRAM)
Associação Carioca de Assistência a
Mucoviscidose (ACAM)

Sim
Sim
Sim
Sim

Fibrose cística

Não

Associação Catarinense de Assistência ao
Mucoviscidótico (ACAM)

Sim

Associação de Fibrose Cística do Espírito Santo
(AFICES)

Não

Associação Paulista de Assistência a
Mucoviscidose (APAM)

Sim
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Núcleo de Apoio aos Portadores de Fibrose
Cística da Bahia
Unidos pela Vida
Associação Brasileira de Amigos e Familiares
de Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar
(ABRAF)
Associação Campinense de Hipertensão
Pulmonar
Associação Gaúcha de Hipertensão Arterial
Pulmonar (AGHAP)
Associação Mineira de HAP
Associação Brasileira de Imunodeficiência
(ABrI)
Associação Brasileira de Imunodeficiência
(ABrI) - Regional Rio de Janeiro

Sim
Não
Sim
Hipertensão arterial
pulmonar

Não
Sim
Imunodeficiências
primárias com deficiência
de anticorpos

Associação Brasileira Superando o Lúpus
Associação dos Pacientes Lúpicos do Amazonas
Grupo de Apoio ao Portador de Doença
Incurável (GAPDI)

Grupo de Assistência à Criança com Câncer
(GAAC São José)
Instituto Espaço de Vida
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia
(ABRALE)
Grupo de Apoio ao Paciente OncoHematológico do Ceará (GAPO)
Amigos Nacional de Osteogênese Imperfeita
(ANOI)
Grupo de Apoio a Mulheres Turner

Associação de Apoiadores aos Portadores de
Mucopolissacaridose e Doenças Raras (Anjos da
Guarda)

Associação Nacional de Doenças Raras e
Crônicas (ANDORA)

Sim
Sim
Sim

Lúpus eritematoso
sistêmico

Lúpicos Organizados da Bahia (LOBA)
Associação Brasileira de Miastenia (ABRAMI)

Sim

Sim
Sim
Sim

Miastenia gravis
Mielodisplasia

Sim
Não
Sim
Sim

Mielodisplasia, púrpura
trombocitopênica
idiopática

Não

Osteogênese Imperfecta

Sim

Síndrome de Turner
Hipotireoidismo
congênito,
ictioses hereditárias,
miastenia gravis,
síndrome de Turner,
doença de Fabry,
mucopolissacaridoses,
hipopituitarismo,
doença de Crohn,
doença de Gaucher
Doença de Gaucher,
doença de Wilson,
hiperplasia adrenal
congênita,
osteogênese imperfecta,
hipercolesterolemia
familiar homozigótica,
angioedema hereditário

Sim

Sim

Sim
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Associação Paulista dos Familiares e Amigos
dos Portadores de Mucopolissacaridoses e
Doenças Raras - APMPS

Doença de Fabry,
mucopolissacaridose,
paramiloidose,
acromegalia, doença de
Gaucher

Associação Bahiana de Amigos da MPS
(ABAMPS)
Associação Catarinense de
Mucopolissacaridoses (ACAMU)

Sim
Não

Associação dos Familiares, Amigos e Portadores
de Doenças Graves (AFAG)
Associação dos Portadores de
Mucopolissacaridoses do Estado da Paraíba ASPAMPS/PB

Sim

Não
Mucopolissacaridose
Sim

Associação Gaúcha de Mucopolissacaridoses
(MPS RS)
Instituto Eu Quero Viver
Associação Brasileira de Paramiloidose
(ABPAR)
Associação dos Pacientes Portadores de
Hipercolesterolemia Familiar

Paramiloidose

Sim

Hipercolesterolemia
familiar homozigótica

Sim

Associação Brasileira de Pacientes Portadores
da Doença de Fabry (ABRAFF)

Doença de Fabry

Não
Não

Sim

Associação Gaúcha de Fabry (AGF)

Não

Associação Carioca de Distrofia Muscular
(ACADIM)

Sim

Associação de Doenças Neuromusculares de
Mato Grosso do Sul (ADONE)

Sim

Associação Florianopolitana de Distrofia
Muscular (AFLODIM)
Associação Sul Catarinense de Amigos e
Familiares de Portadores de Distrofias
Musculares Progressivas (ASCADIM)
Organização de Apoio às Pessoas com
Distrofias

Distrofia Muscular de
Duchenne

Não
Não
Não

Outro achado desta pesquisa é que nem todas as doenças raras do Grupo 1, ou
seja, doenças raras com PCDT aprovados no SUS, possuem associações de pacientes com
website. As associações de pacientes identificadas, apresentadas no Quadro 8, são
direcionadas a 33 doenças raras das 44 selecionadas nesta pesquisa. Isto quer dizer que
há um segundo grupo de 11 doenças para as quais não foram encontrados websites com
a metodologia utilizada. Essas 11 doenças são: aplasia púrpura adquirida crônica da série
vermelha, diabetes insípido, doença de Paget, hepatite autoimune, hipoparatireoidismo,
insuficiência adrenal primária, insuficiência pancreática exócrina, neutropenias
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constitucionais, síndrome de Guillain-Barré, síndrome nefrótica primária em crianças e
adolescentes e uveítes posteriores não infecciosas. Estas 11 doenças raras possuem
protocolo clínico e diretriz terapêutica, ou seja, são doenças com linhas de cuidado
definidas dentro do sistema brasileiro de saúde.

6.3 Os medicamentos presentes em websites de associações brasileiras de
pacientes com doenças raras como sugestão terapêutica frente às normas brasileiras
da assistência farmacêutica
Partindo-se do universo das 55 (100%) associações de pacientes com informação
sobre tratamento medicamentoso, observou-se que a) 33 (60,0%) apresentam
informações sobre medicamentos aprovados para comercialização pela ANVISA b) 19
(34,5%) apresentam informações sobre medicamentos de uso off-label, isto é,
medicamentos com indicação não aprovada pela ANVISA; c) 13 (23,6%) apresentam
informações sobre medicamentos não comercializados no Brasil, ou seja, medicamentos
não aprovados pela ANVISA, e d) 14 (25,5%) apresentam informações sobre
medicamentos experimentais, ou seja, que ainda estão em fase de estudo clínico
(ANVISA, 2005; ANVISA 2015). Estes dados não são excludentes, ou seja, uma mesma
associação de pacientes pode apresentar mais de um tipo de informação sobre tratamento
medicamentoso em seu website.

Gráfico 1: Porcentagem de associações de pacientes de acordo
com a regulação dos medicamentos sugeridos nos websites
Associações de pacientes que apresentam
informação sobre tratamento medicamentoso

100.0%

Associações de pacientes que apresentam
informação sobre medicamentos aprovados no
Brasil
Associações de pacientes que apresentam
informação sobre medicamentos off-label

60.0%

34.5%

Associações de pacientes que apresentam
informação sobre medicamentos experimentais

25.5%

Associações de pacientes que apresentam
informação sobre medicamentos não aprovados no
Brasil

23.6%
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Outra observação desta pesquisa é a nomenclatura dos medicamentos utilizada
pelas associações. Das 55 (100%) associações de pacientes com informação sobre
tratamento medicamentoso, 40 (72,7%) associações referem-se ao medicamento pelo
nome genérico, 17 (30,9%) pelo nome comercial e 12 (21,8%) citam o nome do fabricante
do medicamento de referência. Os fabricantes citados foram: Genzyme, Shire, Protalix,
Actelion, Sanofi-Aventis, Pfizer, Prodome, Amgen, Regeneron, Syntex, Synergen,
Cephalon, Chiron, Novartis, Bayer, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Valeant,
Aegerion Pharmaceuticals.

Gráfico 2: Porcentagem de associações de pacientes de acordo
com a nomenclatura de medicamentos adotada nos websites

Associações de pacientes que apresentam
informação sobre tratamento medicamentoso

100.0%

Associações de pacientes que citam o nome
genérico do medicamento.
Associações de pacientes que citam o nome
comercial do medicamento.
Associações de pacientes que citam o nome do
fabricante.

72.7%

30.9%

21.8%

Por fim, das 55 associações de pacientes que contêm informação sobre
medicamento, 23 (41,8%) apresentam em seu website informação sobre o risco atrelado
ao uso de medicamento.

6.4 A informação sobre o risco do uso de medicamentos em websites de
associações brasileiras de pacientes com doenças raras.
No universo de 23 (100%) websites que apresentam informação sobre o risco do
uso de medicamento, 18 (78,3%) tratam de reações adversas atreladas ao uso de
medicamento aprovado para comercialização no Brasil. Já 6 (26,1%) tratam de reações
adversas relacionadas a medicamentos ainda em fase de estudo clínico.
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Gráfico 3: Porcentagem de associações de pacientes de
acordo com a informação sobre risco do uso de
medicamentos que é apresentada
Associações de pacientes que apresentam em
seus websites informação sobre o risco
atrelado ao uso de medicamentos

100.0%

Associações de pacientes que apresentam
informação sobre reações adversas a
medicamentos aprovados no Brasil
Associações de pacientes que apresentam
informação sobre reações adversas a
medicamentos experimentais

78.3%

26.1%

Observou-se ainda que, 16 (69,6%) das 23 associações de pacientes que
comunicam o risco do uso de medicamentos, apresentam efeito de configuração em seus
websites.

6.5 O efeito de configuração em websites de associações brasileiras de
pacientes com doenças raras.
Para relembrar, efeito de configuração é o ato de apresentar alternativas
equivalentes de forma diferente com consequente influência sobre a escolha do receptor
da mensagem (KAHNEMAN; TVERSKY, 1984). Abaixo segue uma breve definição de
cada efeito de configuração:
 O risco relativo e o risco absoluto são mensurações que representam o mesmo
resultado, porém, o risco relativo gera números maiores que causam maior impacto no
leitor e por isso este é persuadido a considerar o tratamento mais benéfico do que quando
utilizado o risco absoluto (MALENKA et al., 1993; MOXEY et al., 2003).
 No efeito de configuração do tipo ganho a informação é configurada de forma a
evidenciar os benefícios de se adotar um comportamento em saúde, por exemplo os
benefícios que podem ser conquistados com a prática de exercícios físicos. E o efeito de
configuração do tipo perda evidencia as consequências de não se adotar um
comportamento em saúde, por exemplo, o ganho de peso resultantes da não prática de
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exercícios físicos (GALLAGHER e UPDEGRAFF, 2012; ROTHMAN e SALOVEY,
1997)
 No efeito de configuração do tipo negativo a informação sobre risco é apresentada
a partir de uma perspectiva negativa com o uso de termos como probabilidade de recaída,
risco de morte e mortalidade. No efeito de configuração do tipo positivo, a informação
sobre risco é apresentada a partir de uma perspectiva positiva, com o uso de termos como
chances de sucesso, taxa de sobrevivência e aumento da sobrevida (EDWARDS et al.,
2001);
 No efeito de configuração do tipo representação verbal, palavras são utilizadas
para comunicar o risco atrelado a uma intervenção, por exemplo, o uso de medicamentos.
No efeito de configuração do tipo representação numérica são utilizados números para
definir a probabilidade do risco atrelado à esta mesma intervenção (BÜCHTER et al.,
2014).
Nesta dissertação foram identificadas 16 associações de paciente que apresentam
efeito de configuração da informação sobre tratamento medicamentoso. Destas 15 estão
direcionadas a doenças raras do GRUPO 1, ou seja, doenças que possuem PCDT e
medicamentos adquiridos e dispensados pelo SUS. Apenas 1 associação de pacientes está
direcionada a uma doença rara do GRUPO 2, ou seja, doença não prioritária quanto à
elaboração de PCDT e sem medicamento específico adquirido e dispensado pelo SUS.
Esta doença é a Distrofia Muscular de Duchenne.
Ainda, das 16 associações identificadas, 2 (12,5%) apresentam configuração do
tipo risco relativo, 1 (6,2%) apresenta efeito de configuração do tipo de ganho, 2 (12,5%)
apresentam efeito de configuração do tipo perda, 3 (18,8%) apresentam efeito de
configuração do tipo positivo, 4 (25,0%) apresentam efeito de configuração do tipo
representação numérica e 9 (56,3%) apresentam efeito de configuração do tipo
representação verbal. Observa-se então que há uma prevalência dos efeitos de
configuração de tipo representação verbal nos websites identificados nesta pesquisa.
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Gráfico 4: Porcentagem de associações de pacientes por tipo de
efeito de configuração apresentado
Associações de pacientes que apresentam efeito de
configuração
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A tabela 1 abaixo apresenta os tipos de efeito de configuração identificados,
exemplos destes efeitos e as doenças raras correspondentes. Os exemplos são
apresentados como trechos de alguns dos websites de associações de pacientes que
apresentam efeito de configuração. Portanto, não estão presentes na tabela 1 todos os
trechos que apresentam efeito de configuração, de todas as 16 associações de pacientes.
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Tabela 1: Tipo de efeito de configuração identificados, doenças raras correspondentes e exemplos retirados dos websites
Tipo de Efeito de Configuração

Doença Rara

Exemplos de efeitos de configuração encontrados
Exemplo 1

Esclerose Múltipla
Efeito de configuração do tipo relativo
Exemplo 2
Esclerose Múltipla

Exemplo 3
Doença de Wilson
Efeito de configuração do tipo perda e
Exemplo 4

do tipo ganho
Hipotireoidismo
Congênito

Exemplo 5
Hipertensão Arterial
Pulmonar
Efeito de configuração do tipo positivo
Exemplo 6
Hipertensão Arterial
Pulmonar
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Exemplo 7
Esclerose Lateral
Amiotrófica
Exemplo 8
Esclerose Múltipla

Exemplo 9
Hipertensão Arterial
Pulmonar
Efeito de configuração do tipo
representação numérica
Exemplo 10
Miastenia Gravis

Exemplo 11
Distrofia Muscular de
Duchenne

Exemplo 12
Esclerose Múltipla
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Exemplo 13
Miastenia Gravis
Exemplo 14
Imunodeficiência
primária

Exemplo 15
Lúpus Eritematoso
Efeito de configuração do tipo

Sistêmico

representação verbal
Exemplo 16
Esclerose Lateral
Amiotrófica
Exemplo 17

Espondilite anquilosante

75

Exemplo 18
Miastenia Gravis

Exemplo 19
Esclerose Múltipla
Exemplo 20

Doença de Crohn
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6.6 Outros casos controversos da comunicação de risco em saúde
O website de uma associação de pacientes com miastenia gravis contém
informações sobre os tratamentos medicamentosos idênticas às das bulas. Essas
informações foram extraídas de bulas encontradas nos sites www.bulas.med.br e
www.medicinanet.com.br.
Abaixo estão alguns exemplos de informação sobre o risco do uso do
medicamento que são cópias de bula.

Figura 4: Informação sobre o tratamento com azatioprina como cópia de bula.

Figura 5: Informação sobre o tratamento com azatioprina como cópia da bula.

Figura 6: Informação sobre o tratamento com ciclosporina como cópia da bula.

Outra forma de comunicação do risco identificada neste estudo foi o uso de
palavras que orientam ao entendimento de que o medicamento é totalmente seguro, ou
seja, não apresenta qualquer reação adversa. Na Figura 7 é possível observar a afirmação
contundente de que o tratamento da doença de Wilson com acetato de zinco apresenta
como maior vantagem a ausência de efeitos colaterais.

Figura 7: Comunicação do risco do uso do acetato de zinco no tratamento da Doença de Wilson.
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E na Figura 8 é feita a afirmação de que a cladribina “[...] não produz efeitos
colaterais a curto prazo [...]”

Figura 8: Comunicação do risco do uso da cladribina no tratamento da esclerose múltipla.

7 DISCUSSÃO
7.1 Medicamentos e respectivos fabricantes para doenças raras tratadas
pelo Sistema Único de Saúde
A indicação de associações de pacientes em websites de indústrias farmacêuticas
(quadro 7, item 7.1 dos resultados), pode ser um indicativo da relação entre estas
instituições e associações de pacientes com doenças raras. De acordo com Ball, Tisocki
e Herxheimer (2006), o vínculo entre estas duas instituições aconteceria porque grupos
de pacientes: i) são um espaço de influência sobre a prescrição de medicamentos que não
podem ser propagandeados ao público e ii) são um grupo de pressão sobre prescritores,
gestores em saúde e agências regulatórias quanto ao acesso e uso de produtos das
indústrias farmacêuticas.
De acordo com Deprá, Ribeiro e Maksud (2015), as organizações
influenciadoras em políticas públicas são tidas como “decisoras em saúde” e estimuladas
pela indústria farmacêutica a exercer o advocacy frente ao Poder Executivo. A própria
indústria realiza treinamentos junto às instituições da sociedade civil que tenham interesse
em desenvolver atividades de advocacy. O estudo de Deprá, Ribeiro e Maksud (2015)
apontou também que das principais organizações civis voltadas para o câncer de mama,
as que mais se destacaram no cenário político foram aquelas patrocinadas por indústrias
farmacêuticas. Isto pode ser um indicativo de que o relacionamento destas instituições
civis com o Poder Executivo pode ser influenciado pelos interesses de seus financiadores.
Ainda no estudo de Deprá, Ribeiro e Maksud (2015), foi observado o
relacionamento das instituições da sociedade civil voltadas para o câncer de mama com
o Poder Judiciário, e a pressão que a primeira exerce sobre o segundo para garantir o
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acesso a medicamento. Os autores observaram que as próprias organizações de pacientes
com câncer de mama fornecem informações em seus websites e materiais impressos sobre
o uso da via judicial para a obtenção de medicamentos. Outra estratégia é a parceria de
algumas organizações com escritórios privados de advocacia que, com o auxílio da
indústria farmacêutica, assumem os custos das ações judiciais. Os medicamentos
solicitados por esta via em geral são novos, de alto custo e sem evidência clínica, o que
estabelece conflitos até mesmo éticos de alocação de recursos (BOY et al.; 2011; DEPRÁ,
RIBEIRO e MAKSUD, 2015). A influência da indústria farmacêutica sobre as
organizações da sociedade civil se mostrou então uma estratégia da própria indústria para
facilitar o acesso aos seus medicamentos (DEPRÁ, RIBEIRO e MAKSUD, 2015).
Esta estratégia do uso da via judicial já havia sido observada por Biehl et al.
(2009). Segundo os autores, autoridades afirmaram haver algumas associações de
pacientes financiadas por indústrias farmacêuticas com importante papel no processo de
judicialização de medicamentos, em especial os de alto custo. Estudo realizado por Luo
et al. (2014) sobre a relação entre judicialização e gastos públicos com antirretrovirais
apontou que o número de ações judiciais influencia o tempo de incorporação de um
medicamento nos protocolos de tratamento do sistema de saúde brasileiro. Os autores
observaram que, para alguns antirretrovirais, esta incorporação ocorria após a compra em
grande quantidade desses medicamentos demandados judicialmente por vários pacientes.
Para Luo et al. (2014) a judicialização exerce uma pressão sobre o processo de
incorporação de tecnologias à lista de medicamentos a serem dispensados pelo SUS e isto
poderia ser o resultado da atividade de grupos de pacientes centrados em advocacy sob
influência das indústrias farmacêuticas.
Em relação às doenças raras, há estudos sobre a judicialização no Brasil de
medicamentos para duas das doenças presentes no Quadro 7 (em resultados), a
mucopolissacaridose (MPS) e a doença de Fabry. Estas doenças pertencem ao Grupo 2,
ou seja, não possuem medicamentos adquiridos e dispensados pelo SUS. Sartori Junior et
al (2012) identificaram a solicitação judicial dos medicamentos alfagalsidade e
betagalsidase, para o tratamento da Doença de Fabry. Os pesquisadores mostraram existir
um gasto médio de R$ 326.686,00 por paciente/ano, tanto com alfagalsidade quanto com
betagalsidase. Já para as mucopolissacaridoses, Boy et al. (2011), Diniz, Medeiros e
Schwartz (2012) e Medeiros, Diniz e Schwartz (2013) identificaram a solicitação dos
medicamentos galsulfase, laronidase e idursulfase. A pesquisa desenvolvida por Diniz,
Medeiros e Schwartz (2012) mostrou um gasto do Ministério da Saúde de R$ R$
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123.416.039 com a compra de galsulfase para 103 pacientes com MPS tipo VI, R$
9.262.981 com a compra de laronidase para 24 pacientes com MPS tipo I, e R$
86.985.457 com a compra de idursulfase para 68 pacientes com MPS tipo II, no período
de 2006 a 2010.
Os artigos brasileiros trazem em comum os desafios que a judicialização coloca ao
Sistema Único de Saúde. As compras de medicamentos pelo Estado costumam ser
realizadas em grandes quantidades, por licitação. Isso permite uma redução do valor total.
Esse planejamento é possível quando os medicamentos fazem parte da lista de
medicamentos financiados pelo SUS. Já em um mercado como o de medicamentos para
doenças raras, caracterizado pelo monopólio, os produtos em geral possuem um alto custo
(DINIZ, MEDEIROS e SCHWARTZ, 2012). Diniz, Medeiros e Schwartz. (2012)
mostram que com a compra determinada a partir de um processo judicial, não há o
planejamento sobre o preço de compra, logo, o Estado perde o poder de negociação.

7.2 Panorama das associações de pacientes com doenças raras no Brasil
quanto à comunicação sobre medicamentos na internet
A metodologia adotada nesta pesquisa trouxe como resultado a identificação de
76 associações de pacientes com doenças raras no Brasil que possuem website. É
importante ressaltar que as estratégias adotadas para seleção dos websites de associações
de pacientes com doenças raras podem não ser suficientes para identificar todos os
websites existentes, ainda que a adoção de duas estratégias tenha tido o objetivo de
ampliar a busca e os resultados obtidos.
O resultado de que 55 associações de pacientes com website apresentam
informações sobre medicamento mostra que estas associações estão buscando atender à
necessidade dos pacientes de informação sobre tratamento (ANAND, 2014; LIMB,
NUTT e SEN, 2010, LITZKENDORF et al., 2016). Em pesquisa realizada por Anand et
al. (2014) sobre as necessidades de informação dos pacientes canadenses com fibrose
cística, visando à criação de um website sobre a doença, informação sobre tratamento e
pesquisa de novas terapias estavam entre os tópicos de interesse mais reportados.
Já a existência de websites de associações de pacientes para 33 das 44 doenças
raras selecionadas é relevante uma vez que, para os pacientes, as associações de pacientes
são fontes confiáveis de informação. Em estudo de Limb, Nutt e Sen (2010), para 52%
dos pacientes com doenças raras entrevistados, as associações de pacientes são a principal
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fonte de informação. Isto porque estas organizações atendem à demanda dos pacientes
por informações sobre as doenças, o que esperar do futuro, tratamentos e quais os suportes
existentes (LIMB, NUTT e SEN, 2010). Já em estudo conduzido por Litzkendorf et al.
(2016), pacientes relataram considerar importante o contato com as associações de
pacientes em razão do conhecimento dos pacientes mais experientes ser visto como
confiável e de grande utilidade. Além disso, a existência de websites para estas
organizações é importante uma vez que, para os pacientes, um dos métodos mais
populares de busca de informações sobre sua condição de saúde é o uso da internet
(ANAND, 2014; LIMB, NUTT e SEN, 2010). De acordo com a Limb, Nutt e Sen (2010),
o uso da internet é uma forma acessível, de baixo custo para o sistema de saúde e que,
ainda assim, faz grande diferença para os pacientes e seus familiares. Muitas vezes as
associações mantêm nos websites fóruns online de diálogo entre pacientes que são tidos
como de grande relevância por estes indivíduos (LIMB, NUTT e SEN, 2010).
Para 11 doenças raras não foram encontrados websites de associações de
pacientes. Algumas possíveis explicações para este resultado podem ser apontadas.
Primeiro, a metodologia de busca adotada nesta pesquisa pode não ter sido suficiente para
identificar os websites das associações de pacientes com estas doenças raras, em razão de
limitações como, por exemplo, as palavras-chave escolhidas para realizar a busca no
Google. Pode ser também que as associações de pacientes com doenças raras não
possuam websites. Talvez por não terem interesse em ter um ou porque é necessário um
investimento para criar e manter um website, investimento este que nem todas as
associações de pacientes podem arcar. Ou ainda, não há associações de pacientes para
estas doenças raras. Uma explicação seria que a própria condição de raridade destas
doenças dificulta a formação de uma organização civil. Considerando-se que os websites
das associações de pacientes são uma fonte de acesso a informações sobre a doença, esta
ausência pode significar um comprometimento do acesso dos pacientes e familiares a
informações importantes sobre sua situação em saúde (LITZKENDORF, 2016).
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7.3 Os medicamentos presentes em websites de associações brasileiras de
pacientes com doenças raras como sugestão terapêutica frente às normas brasileiras
da assistência farmacêutica
Esta pesquisa mostrou que a) 19 (34,5%) associações de pacientes apresentam
informações sobre medicamentos de uso off-label; b) 13 (23,6%) apresentam informações
sobre medicamentos não comercializados no Brasil e c) 14 (25,5%) apresentam
informações sobre medicamentos experimentais. Para os três casos, estes são
medicamentos não registrados no Brasil, ou não registrados para aquela indicação de
interesse, no caso do uso off-label de medicamento. Isto significa que estes medicamentos
não estão incluídos na lista de medicamentos do CEAF, logo não são adquiridos e
disponibilizados pelo SUS (ANVISA, 2005; ANVISA 2015; PEPE et al., 2010). A
presença de informações sobre estes medicamentos nos websites das associações de
pacientes com doenças raras estimula a reflexão sobre os aspectos clínicos e éticos destas
sugestões. Isto porque tais medicamentos podem ter fraca evidência científica de eficácia
e segurança (PEPE et al., 2010; WANNMACHER, 2007), portanto, podem representar
risco desconhecido à saúde dos pacientes (PEPE et al., 2010).
Por outro lado, quanto ao sistema de saúde, a sugestão de medicamentos de uso
off-label, medicamentos experimentais e medicamentos sem registro no Brasil pode
representar desafios ao SUS. Estudos apontam a influência da relação entre associações
de pacientes e indústrias farmacêuticas sobre a judicialização de medicamentos, como
anteriormente discutido no item 7.1 desta dissertação (BIEHL et al., 2009; DEPRÁ,
RIBEIRO e MAKSUD, 2015). Estudos apontam também para a solicitação pela via
judicial de medicamentos de uso off-label, medicamentos experimentais e medicamentos
sem registro no Brasil, incluindo aqueles indicados para o tratamento de doenças raras
(CHIAVASSA et al., 2014; MELO, 2011; PAULA, 2010; RAMOS e FERREIRA, 2013,
VELOSO, 2011). A judicialização destes medicamentos não dispensados pelo SUS gera
uma série de conflitos. Entre estes estão o gasto não planejado na compra e a pressão
sobre a incorporação no sistema de saúde de medicamentos que podem ter segurança
questionável (LUO et al. 2014; PEPE et al., 2010).
Sobre a nomenclatura utilizada na identificação dos medicamentos, observou-se
que 30,91% (n=17) das associações de pacientes utilizam o nome comercial do
medicamento. Isto pode se dar por uma crença de que medicamentos de marca são
superiores a medicamentos genéricos (STEINMAN, CHREN e LANDEFELD, 2007).
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Acredita-se que esta preferência pelo uso do nome comercial pode ser resultado da
qualidade da propaganda e pressão realizada pela indústria farmacêutica (ARAÚJO e
UCHÔA, 2011; CARDINAL et al., 2012; CASSIANI et al., 2005; SILVÉRIO e LEITE,
2010). O uso do nome genérico do medicamento é recomendado por este reduzir a
influência comercial existente quando o nome comercial é utilizado (STEINMAN, 2007;
WANNMACHER, 2007).

7.4 A informação sobre o risco do uso de medicamentos em websites de
associações brasileiras de pacientes com doenças raras.
Os resultados mostraram que a informação sobre o risco do uso de medicamentos
está presente em 23 (100%) websites de associações de pacientes. Foi observado que 18
(78,3%) associações de pacientes com doenças raras tratam de reações adversas atreladas
ao uso de medicamento aprovado para comercialização no Brasil. Este resultado é
relevante quando é considerada a demanda de pacientes com doenças raras por
informações. Neste caso, ainda, os medicamentos são aprovados para comercialização no
Brasil, ou seja, são medicamentos que tiverem evidências de eficácia e segurança
comprovadas (ANVISA, 2010). Considerando então que pacientes com doenças raras
tratáveis requerem informações sobre reações adversas aos medicamentos indicados para
sua enfermidade (LITZKENDORF et al., 2016), as associações de pacientes
apresentarem as reações adversas a estes medicamentos é um ponto positivo na
comunicação do risco e promoção do conhecimento dos pacientes e seus familiares.
Já para as 6 (26,1%) associações de pacientes que apresentam informações sobre
reações adversas relacionadas a medicamentos ainda em fase de estudo clínico, entendese que estas buscam atualizar pacientes e outros interessados na evolução das opções
terapêuticas para as doenças. A divulgação destas informações pode alimentar a
esperança de prolongamento da vida e cura da enfermidade (LAGE, FREITAS,
ACURCIO, 2005). Importante ressaltar também a pré-disposição de pacientes com
doenças raras em participar de ensaios clínicos, sendo a informação sobre medicamentos
experimentais relatadas por paciente e familiares como de grande interesse, em especial
para aqueles com doenças sem tratamento cirúrgico ou farmacêutico (LITZKENDORF
et al., 2016). No entanto, como anteriormente mencionado, medicamentos em fase
experimental são medicamentos de eficácia e segurança desconhecidas (PEPE et al.,

83

2010; WANNMACHER, 2007). Por isso, faz-se imprescindível ter cautela quanto à
exposição de informações concernentes a estas terapias, sem supervalorizar suas
propriedades farmacológicas e sem subestimar as reações adversas (LAGE, FREITAS,
ACURCIO, 2005).

7.5 O efeito de configuração em websites de associações brasileiras de
pacientes com doenças raras.
O efeito de configuração na comunicação de risco foi identificado em 16
websites de associações de pacientes com doenças raras. Destas, 15 estão direcionadas a
doenças raras do Grupo 1 e apenas 1 associação de pacientes está relacionada a doença
rara do Grupo 2. A hipótese para este resultado é que, as doenças raras do Grupo 1, por
possuírem protocolos que orientam o diagnóstico, tratamento e monitoramento dos
pacientes, são doenças mais conhecidas quanto às reações adversas relacionadas ao
tratamento do que as doenças do Grupo 2, que não possuem protocolos.
É comum o uso equívoco dos termos “efeitos colaterais” e “eventos adversos”
pelas associações de pacientes como sinônimos de “reações adversas a medicamentos”.
“Efeito colateral” foi um termo muito utilizado no campo da saúde para descrever tanto
efeitos favoráveis (positivos) quanto desfavoráveis (negativos) com o uso de
medicamento. Porém, seu uso foi desencorajado em razão deste termo ser sempre
interpretado como efeito desfavorável (ICH, 1994; IVFRJ, 2005). Já “evento adverso” é
uma ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante um procedimento,
incluindo aqui a utilização de medicamentos, mas que não possui, necessariamente,
relação causal com esse tratamento (WHO, 2002). Já “reação adversa a medicamento” é
uma reação nociva e não-intencional, que ocorre em doses normalmente usadas no ser
humano para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções
fisiológicas (WHO, 2002). Por esta dissertação focar nos efeitos desfavoráveis
diretamente relacionados ao uso de medicamentos, usaremos nesta discussão o termo
“reação adversa a medicamento”.
Um dos efeitos de configuração identificados em websites de duas associações
de pacientes direcionadas a pacientes com esclerose múltipla foi o risco relativo. No
exemplo 1, Tabela 1 em Resultados, a associação de pacientes apresenta em seu website
a informação de que pacientes com esclerose múltipla que fizeram uso da cladribina
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tiveram 55% menos risco de recaída. Já no exemplo 2, Tabela 1 em Resultados, uma
segunda associação de pacientes apresenta a informação de que o fingolimode tem
eficácia 52% superior na redução de surtos provocados também pela esclerose múltipla.
Em ambos os casos os dados são apresentados como risco relativo, e não como risco
absoluto.
Risco relativo é uma mensuração do risco calculada como a razão entre o risco
em um grupo de tratamento e o risco em um grupo controle que não recebeu o tratamento
(ou recebeu apenas placebo). Esse resultado é então subtraído de 1. Esse mesmo risco
pode ser apresentado de forma diferente. Pode ser apresentado como risco absoluto. O
risco absoluto é a diferença entre os riscos nos dois grupos e define a magnitude absoluta
do risco (BODEMER e GAISSMAIER, 2012; MALENKA et al., 1993). Um exemplo
simples deste efeito de configuração é o seguinte: a utilização de um medicamento reduz
um desfecho desfavorável de uma doença de 20% para 15%. Neste caso, a redução do
risco de desfecho desfavorável em risco absoluto é de 5%, e a redução em risco relativo
é de 25% (GORDON-LUBITZ, 2007).
O risco relativo pode ser convertido a risco absoluto. As duas medidas são
equivalentes. A literatura sobre percepção de risco mostra, no entanto, que, apesar do
risco absoluto ser recomendado na comunicação de risco por melhor informar o paciente
(BODEMER e GAISSMAIER, 2012; MALENKA et al., 1993), o efeito de configuração
mais utilizado é o risco relativo. O risco relativo não é tido como característico de uma
boa comunicação de risco por ter um efeito mais persuasivo sobre o receptor da
mensagem e ser utilizado para tornar o medicamento mais atraente (BODEMER e
GAISSMAIER, 2012; EDWARDS et al., 2001). Isto acontece porque o risco relativo
apresenta números maiores do que o risco absoluto, como apresentado no exemplo acima.
O receptor da mensagem tende a interpretar este número maior como sinônimo de uma
intervenção mais eficaz e mais benéfica (MALENKA et al., 1993; MOXEY et al., 2003).
Nos casos identificados nesta dissertação foi possível observar que o risco
relativo, apresentado pelas associações de pacientes, também é apresentado nos artigos
científicos dos estudos clínicos da cladribina e do fingolimode (COHEN et al.,2010;
GIOVANNONI et al., 2010). Isto indica não ser o uso deste efeito de configuração uma
escolha da associação de pacientes, mas sim uma perpetuação da forma de se apresentar
os resultados, escolhida pelos próprios pesquisadores. Ainda, McGettigan et al. (1999)
afirmam que indústrias farmacêuticas têm preferência pelo uso do risco relativo para
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relatar os resultados de ensaios clínicos por este exercer efeito favorável sobre a
percepção dos médicos sobre os benefícios do tratamento. No caso desta dissertação, por
exemplo, as pesquisas de Giovannoni et al. (2010) e de Cohen et al. (2010) tiveram apoio
das indústrias fabricantes dos medicamentos, a Merck Serono e a Novartis,
respectivamente, porém, não é possível afirmar que o uso do risco relativo foi intencional.
Outros dois tipos de efeito de configuração identificados nesta pesquisa foram
os do tipo perda e do tipo ganho. Gallagher e Updegraff (2012) afirmam que a informação
sobre risco pode ser configurada de forma a evidenciar os benefícios de se adotar um
comportamento em saúde, o que é chamado de configuração de ganho. Ou são destacadas
as consequências de não adotar um comportamento em saúde, o que é chamado de
configuração de perda. Por exemplo, uma associação de pacientes com doença de Wilson
apresenta a seguinte frase (exemplo 3, Tabela 1 em Resultados): “A interrupção completa
do tratamento resultará em morte, algumas vezes num prazo de três meses”. Optou-se,
neste caso, em se dar ênfase sobre a perda advinda com a não adesão ao tratamento, ao
invés de ser enfatizado o benefício da adesão ao tratamento. O destaque das
consequências de não se adotar um comportamento em saúde, neste caso o uso do
medicamento, é um efeito de configuração do tipo perda, como colocado por Gallagher e
Updegraff (2012).
Vejamos um segundo exemplo. Uma segunda associação de pacientes apresenta
a seguinte frase (exemplo 4, Tabela 1 em Resultados): “Se não tratado na época certa, o
indivíduo com hipotireoidismo congênito terá um hiperdesenvolvimento físico e mental
irreversíveis”. Neste caso há um foco sobre os malefícios que a não adesão ao
medicamento acarretará ao invés dos benefícios que a adesão ao medicamento poderia
gerar. Mais uma vez, observa-se o uso do efeito de configuração do tipo perda. A mesma
associação de pacientes apresenta uma segunda frase: “Quando adequadamente tratado,
o bebê com hipotireoidismo congênito terá uma vida normal”. Neste caso o foco está nos
benefícios que o tratamento medicamentoso acarretará para o indivíduo uma vez que
ocorra a adesão ao mesmo, e não nas consequências da não adesão. Observa-se então o
uso do efeito de configuração do tipo de ganho, pois é ressaltado o benefício de se adotar
o uso do medicamento.
Nos exemplos de ambas as associações de pacientes percebe-se um esforço em
estimular o paciente a aderir ao tratamento medicamentoso, enfatizando os riscos da não
adesão ou os benefícios da adesão. Ao mesmo tempo, não são informadas as reações
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adversas a estes medicamentos. Os riscos do uso destes medicamentos, portanto, não são
comunicados nos exemplos acima relatados.
Outro tipo de efeito de configuração encontrado é o efeito de configuração do
tipo positivo em websites de três associações de pacientes com doenças raras. Efeito de
configuração do tipo positivo é caracterizado pela apresentação da informação sobre risco
a partir de uma perspectiva positiva. Termos utilizados nestes casos são: chances de
sucesso, taxa de sobrevivência e aumento de sobrevida. Já efeito de configuração do tipo
negativo é caracterizado pela apresentação da informação sobre risco a partir de uma
perspectiva negativa. Termos utilizados nestes casos são: probabilidade de recaída, risco
de morte e mortalidade (EDWARDS et al., 2001).
No exemplo 5 da Tabela 1 em Resultados, tem-se a informação de que o uso de
anticoagulante “reduz a trombose e prolonga a sobrevida em algumas formas de HP de
31% para 62%”, sendo HP a hipertensão arterial pulmonar. No exemplo 6 da Tabela 1
em Resultados, tem-se a informação de que em ensaios clínicos a “taxa de sobrevivência
dos doentes a dois anos de tratamento com riociguat foi de 93%”. No exemplo 7 da Tabela
1 em Resultados, a associação de pacientes afirma que o riluzol, utilizado no tratamento
da esclerose lateral amiotrófica, “prolonga a vida de 3 a 6 meses”. A escolha, nestes 3
casos pelo uso de termos característicos do efeito de configuração do tipo positivo e não
do tipo negativo ocorre por este tipo de configuração da informação fazer com que o
tratamento pareça mais atrativo, mais benéfico (EDWARDS et al., 2001). Isto influencia
a tomada de decisão do paciente
O efeito de configuração do tipo representação numérica também foi
identificado nesta dissertação, em quatro websites de associações de pacientes. No
exemplo 8 da Tabela 1 em Resultados, é dito que em quase 400 pacientes com esclerose
múltipla tratados com naltrexone ao longo de 3 anos, apenas um paciente apresentou
sinais de parestesia da perna esquerda e outro paciente apresentou sinais de neurite óptica.
Ambos os casos foram resolvidos com o ajuste da dosagem de naltrexone. Neste exemplo
observa-se o uso da frequência natural, tida como a melhor forma de representação
numérica por Gigerenzer e Edwards (2003). No entanto, este exemplo apresenta um fator
crítico que é a ausência de publicação científica que contenha esta informação
apresentada no website da associação de pacientes. Esta ausência de material científico é
motivo de preocupação uma vez que não há certeza quanto a veracidade destes dados.
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Outros exemplos mostram o uso da porcentagem no efeito de configuração do
tipo representação numérica. No exemplo 9 da Tabela 1 em Resultados é dito que durante
o tratamento da hipertensão arterial pulmonar com riociguat, a reação adversa reportada
por 10% ou mais dos doentes foi tontura. Já no exemplo 10 da Tabela 1 em Resultados é
dito que o uso de piridostigmina, referida pelo nome comercial Mestinon®, durante a
gravidez pode causar fraqueza muscular transitória em cerca de 20% das crianças de mães
que utilizam o medicamento. Nestes casos, as reações adversas relatadas como
porcentagem poderiam ser apresentadas como reações adversas “muito comuns” aos
medicamentos, se convertidas para a representação verbal.
Há ainda no exemplo 11 da Tabela 1, em Resultados, o caso de uma associação
de pacientes que não utiliza porcentagem nem frequência natural para comunicar o risco
do uso de medicamento. Neste caso a associação de pacientes apresenta a informação de
que o risco de meninos com distrofia muscular de Duchenne terem a puberdade retardada
em razão do uso de esteroide é de 6 em 12 dos participantes da pesquisa. Neste caso
específico, optou-se pela apresentação dos dados como o próprio n do estudo. A escolha
por esta forma de apresentação da informação de risco não partiu da associação, mas sim
dos próprios pesquisadores, pois o resumo do estudo apresenta esta mesma informação.
O efeito de configuração mais identificado nesta dissertação foi a representação
verbal da comunicação de risco, ou seja, o uso de palavras para comunicar o risco de uma
reação adversa a medicamento ocorrer. Uma hipótese para este achado é de que, por estes
websites não serem desenvolvidos por especialistas, mas sim por pessoas mais leigas em
conhecimentos estatísticos, o uso de palavras pode tornar a comunicação mais fácil. Nesta
pesquisa observou-se que o efeito de configuração do tipo representação verbal se
apresenta de diferentes formas. Uma delas é o uso de palavras indicadoras da frequência
da reação adversa a medicamentos (muito comuns, comuns, incomuns, raras e muito
raras). O uso destas palavras é orientado pela própria Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA, 2009a), como visto anteriormente no referencial teórico desta
dissertação. Como exemplo, em um website de associação de pacientes com esclerose
múltipla é dito que: “[...] sintomas “muito comuns” no incício do uso destas medicações
são: dores de cabeça, dores musculares [...]” (exemplo 12, Tabela 1 em Resultados).
Outra forma de apresentação do efeito de configuração do tipo representação
verbal identificada nesta dissertação foi o uso de termos que remetem à frequência, porém
não são reconhecidos por organismos regulatórios como a ANVISA e, portanto, seu valor
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numérico é desconhecido. Nestes casos, muitas vezes a palavra utilizada tem um
significado muito vago, não sendo possível mensurar de outras formas o risco
apresentado. Alguns destes termos são: eventos “extremamente raros”, “menos comuns”,
“eventuais efeitos colaterais”, “potenciais efeitos colaterais”, “muitos efeitos colaterais”,
“principais efeitos colaterais” e “efeitos colaterais importantes e não tão comuns”. Os
exemplos 14, 15, 16, 17 e 18 da Tabela 1 em resultados trazem alguns destes termos. Não
há nestes casos, clareza quanto ao significado destes termos. Podem então surgir dúvidas
quanto ao grau de risco destes medicamentos.
A análise dos dados coletados nesta pesquisa mostrou também o uso recorrente
do verbo “poder” para indicar a possibilidade de um evento adverso ocorrer em função
do uso de medicamento. No exemplo 19 da Tabela 1, em Resultados, é dito que com o
uso de um medicamento para esclerose múltipla, “[...] pode haver efeitos colaterais como
alterações do humor, desconforto epigástrico, micção frequente e visão embaçada”. Já no
exemplo 20 da Tabela 1 em Resultados há a informação de que “Todas as medicações
podem ter efeitos colaterais. A sufassalazina pode causar náuseas, dor de cabeça, vômitos,
anemia [...]”. Observa-se então, nestes casos, o uso do verbo “poder”, sem qualquer
linguagem que indique de forma mais precisa qual a real probabilidade de as reações
adversas a medicamentos ocorrerem.
Nos casos acima relatados, os websites de associações de pacientes que
apresentam efeito de configuração do tipo representação verbal utilizam uma linguagem
pseudocientífica que oferece pouca precisão da mensuração do risco. O uso de termos
como “eventuais efeitos colaterais”, “potenciais efeitos colaterais”, “menos comuns” e do
verbo “poder”, dificultam a interpretação do real risco ao qual o indivíduo estará exposto
ao utilizar o medicamento. Em alguns casos, tais termos podem até subestimar o risco ao
qual o paciente está submetido, como, por exemplo, quando são utilizadas expressões
como ‘eventualmente’ e ‘menos comuns’. Observa-se nestes casos então uma
minimização dos riscos.

7.6 Outros casos controversos da comunicação de risco em saúde
Uma associação de pacientes com miastenia gravis apresenta informações sobre
medicamentos idênticas às das bulas. Essas informações foram extraídas de bulas

89

encontradas nos sites www.bulas.med.br e www.medicinanet.com.br. Partindo-se do
pressuposto de que o website da associação é um espaço para o qual o paciente recorre
na busca por informação mais qualificada, essa informação ser restrita à cópia da bula
pode não atender às expectativas ou necessidades daqueles que recorrem a este espaço.
Pacientes, familiares e amigos buscam a informação interpretada, analisada e comunicada
de forma a tornar mais fácil a sua compreensão (ANAND et al., 2014; LITZKENDORF
et al., 2016).
Outra forma equívoca de comunicar o risco identificada nesta dissertação foi o
uso de termos que orientam ao entendimento de que o medicamento é totalmente seguro,
sem qualquer reação adversa, o que não se verifica. Por exemplo, na Figura 7, em
Resultados, é possível ver a seguinte frase sobre o uso do acetato de zinco no tratamento
da Doença de Wilson: “Sua maior vantagem é a ausência de efeitos colaterais”.
Entretanto, a consulta à bula do produto Galzin® (acetato de zinco) traz como informação
a limitada experiência clínica com o acetato de zinco. Em pacientes com doença de
Wilson, foram relatadas uma morte após superdose de acetato de zinco e uma morte em
paciente com doença hepática avançada e crise hemolítica quando o acetato de zinco foi
utilizado como terapia inicial. Além disso são relatadas irritação gástrica e elevação dos
níveis séricos de enzimas hepáticas e pancreáticas por semanas a meses, sugerindo
pancreatite. Os níveis de enzimas normalmente voltam ao normal após 1 a 2 anos de
tratamento com o acetato de zinco (TEVA, 2005). Essas informações apontam para
importantes reações adversas ao acetato de zinco que deveriam ser informadas aos
pacientes. O Galzin® não é comercializado no Brasil (CAMARGOS et al., 2012).
Já na Figura 8, em Resultados, é feita a afirmação de que a cladribina “[...] não
produz efeitos colaterais a curto prazo [...]”. De acordo com o artigo de Giovannoni et al.
(2010), durante os dois anos de ensaio clínico com a cladribina, foram observados casos
de linfocitopenia e herpes zoster nos grupos de participantes que fizerem uso do
medicamento. Esses dados indicam então que a cladribina apresenta reações adversas,
porém não há no artigo indicativo do tempo de início de apresentação dos mesmos, não
sendo possível afirmar a ausência destes eventos em curto prazo de tempo ou mesmo o
que seria considerado um curto prazo de tempo.
É possível observar também um discurso favorável ao uso da cladribina quando
é dito que é “[...] um medicamento muito fácil de tomar”. Essa informação diz respeito
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ao que é considerado uma vantagem do medicamento, a sua administração, que é pela via
oral e em alguns dias do ano, enquanto que suas desvantagens, reações adversas, são tidas
como inexistentes a curto prazo.

7.7 Análise principialista do efeito de configuração na comunicação de risco
do uso de medicamentos em websites das associações de pacientes com doenças raras
Nesta dissertação observou-se em websites de duas associações de pacientes o
uso do risco relativo. Nestes casos os medicamentos podem ser percebidos como mais
benéficos do que se fosse comunicado o risco absoluto (EDWARDS et al., 2001).
Portanto, a presença do risco relativo pode ser uma forma de manipular a percepção do
paciente. No caso das associações de pacientes, a presença do risco relativo
provavelmente não é intencional, uma vez que a informação é apresentada de forma
idêntica aos artigos científicos dos estudos clínicos. Entende-se então que a comunicação
do risco apresentada como risco relativo pode limitar a escolha autônoma do paciente
quanto ao seu tratamento. Isto se deve ao fato de que a ação autônoma depende da
presença de 3 condições: i) o indivíduo agir intencionalmente, ii) com entendimento e
com iii) liberdade, para que faça suas escolhas independentemente de influências
externas, ou seja, em ausência de coação. (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002). Se
dentre estas 3 condições o entendimento é comprometido pelo efeito de configuração do
tipo risco relativo, a sua ação autônoma também poderá ser comprometida. Desta forma,
o uso do risco relativo na apresentação da informação sobre o risco do uso de
medicamentos pode não atender ao princípio de respeito à autonomia.
Para as duas associações de pacientes que apresentam os efeitos de configuração
do tipo perda e do tipo ganho, percebe-se um esforço em orientar o paciente a aderir à
terapia medicamentosa. Os efeitos de configuração de ganho e de perda são característicos
da comunicação de risco persuasiva. Isto porque estes dois efeitos não têm como foco
principal informar, mas sim incentivar o receptor da mensagem a adotar um determinado
comportamento em saúde tido como benéfico (GALLAGHER e UPDEGRAFF, 2012;
ROTHMAN e SALOVEY, 1997). A presença destes efeitos de configuração na
comunicação do risco atrelado ao uso de medicamento pode estar fundamentada no
pensamento do que é melhor para o paciente, buscando a promoção de comportamentos
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em saúde que possam favorece-lo. Há nestes casos a intenção do cuidado do paciente. No
entanto, é importante notar que a informação é configurada de acordo com os interesses
do emissor da mensagem, podendo não necessariamente corresponder às necessidades de
informação do paciente. Logo, esta pode ser uma forma paternalista de apresentar a
informação (EDWARDS et al., 2001). Isto porque apesar da intervenção ser apresentada
com o fim de beneficiar uma pessoa, o acesso à informação, importante para que o
paciente faça a sua escolha informada, é limitado (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
Se a escolha informada é comprometida, o princípio de respeito à autonomia do paciente
não é atendido.
Nesta dissertação observou-se também a presença do efeito de configuração do
tipo positivo em 3 associações de pacientes. A preferência pela configuração do tipo
positivo e não pelo tipo negativo acontece pela primeira fazer com que o medicamento
pareça mais atrativo (EDWARDS et al., 2001). Mais uma vez, nestes casos, a
comunicação de risco se mostra mais persuasiva do que informativa. Desta forma, o efeito
de configuração do tipo positivo pode influenciar a tomada de decisão dos pacientes sobre
a sua saúde por levar à uma interpretação tendenciosa da informação, com consequente
subestimação do risco. A comunicação inapropriada pode então acarretar em dano para o
indivíduo, mesmo que não intencional, consequentemente, fere o princípio da nãomaleficência (SPIVEY, 1991). Por ter um caráter persuasivo, este efeito de configuração
pode ainda não informar da melhor forma o paciente e manipular a interpretação do
sujeito sobre a informação que recebe. Esta influência sobre a sua tomada de decisão em
saúde também fere o princípio de respeito à autonomia.
O efeito de configuração do tipo representação numérica também está presente
em websites de 4 associações de pacientes. Para uma destas associações de pacientes, a
presença da frequência natural, considerada a melhor forma de representação numérica
(GIGERENZER e EDWARDS, 2003), não é sinônimo de boa comunicação de risco. Isto
porque não há publicação científica que contenha os dados apresentados no website da
associação de pacientes. Esta ausência coloca em dúvida a veracidade destes dados. No
contexto da comunicação de risco, o princípio de justiça aponta para o direito do indivíduo
de saber os riscos para sua saúde que possam estar associados a uma intervenção
(LAMBERT, 1998). Portanto, considera-se que fornecer informação correta sobre o risco
do uso de um medicamento, com base na melhor evidência científica sobre eficácia e
segurança é atender a esta obrigação.
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Em websites de associações de pacientes que apresentam efeito de configuração
do tipo representação verbal foi observado o uso de uma linguagem pseudocientífica que
tende a minimizar os riscos atrelados ao uso de medicamentos. A subestimação do risco
caracteriza uma falha na comunicação que, quando inapropriada pode se desdobrar em
danos para o paciente caso ele venha a fazer uso do medicamento sem entender os riscos
aos quais está exposto. Assim, estes casos ferem o princípio de não maleficência
(SPIVEY, 1991). Entende-se ainda que a falta de informação clara quanto ao grau de
risco que envolve o uso de medicamento também fere o princípio de beneficência
(SPIVEY, 1991), ainda que não intencionalmente. Isto porque, neste caso, não há a
promoção do interesse legítimo do paciente, que é de se informar sobre a intervenção
medicamentosa. Por fim, o uso de termos pouco precisos para comunicar o risco não está
de acordo com o princípio de respeito à autonomia do paciente, já que este necessita
dessas informações para tomar sua decisão informada quanto ao seu tratamento e para
manejar os riscos (COULTER, ENTWISTLE e GILBERT, 1999; MOXEY et al., 2003).
Assim, informar o paciente sobre o risco ao qual pode se expor ao usar determinado
medicamento é capacitá-lo a agir autonomamente. Se a comunicação do risco, como neste
caso, não promove esta capacitação, o princípio de respeito à autonomia não é atendido.
É visível então que, em geral, os efeitos de configuração identificados nos
websites das associações de pacientes partem de uma abordagem mais persuasiva do que
informativa. É importante lembrar que o paciente com doença rara é um indivíduo carente
de informação sobre a doença que o acomete, sendo este um dos principais obstáculos ao
seu cuidado (LITZKENDORF, 2016). Assim, paciente e seus familiares buscam
ativamente informações que esclareçam suas dúvidas e reduzam suas angústias quanto ao
seu presente e futuro (EURORDIS, 2005; LIMB, NUTT e SEN, 2010; LITZKENDORF,
2016). Por isso a abordagem informativa é a mais apropriada. Esta baseia-se na premissa
de que as pessoas são capazes de ser responsáveis pela própria saúde e tomar decisões
individuais e informadas (BODEMER e GAISSMAIER, 2012). Nesta abordagem, o
indivíduo é um fim em si, e, portanto, seus objetivos são considerados. Isto caracteriza o
respeito à autonomia da pessoa (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2002).
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8 CONCLUSÃO
A pesquisa apresentou e descreveu o panorama das associações de pacientes com
doenças raras no Brasil quanto à comunicação sobre tratamento medicamentoso na
internet. Foram identificados nos websites destas associações de pacientes os
medicamentos sugeridos para o tratamento de doenças raras e discutido, frente às normas
brasileiras de assistência farmacêutica o impacto destas informações para os pacientes e
sistema brasileiro de saúde. Uma vez identificadas as associações de pacientes que
apresentam informações sobre medicamentos em seus websites, foi realizada a análise da
informação sobre o risco do uso de medicamentos e o efeito de configuração nesta
comunicação.
As estratégias adotadas na identificação dos websites (busca booleana no Google
e busca em websites de fabricantes de medicamentos para doenças raras) podem não
terem sido suficientes para identificar todos os websites de associações de pacientes
existentes. A não identificação de website de associações para algumas doenças raras não
nos permite afirmar a inexistência de associações de pacientes para estas doenças. Isto
porque podem haver associações de pacientes que não possuem website. Ainda assim,
mesmo com estas limitações, considera-se que os objetivos desta dissertação foram
alcançados uma vez que a pesquisa foi realizada com base em criteriosa coleta e análise
dos dados.
Existem 76 associações de pacientes com doenças raras no Brasil que possuem
website ativo. Destes, 55 websites apresentam informações sobre medicamentos. Estes
espaços trazem não apenas informações sobre medicamentos com registro no Brasil, mas
também 1) medicamentos sem registro no Brasil, 2) medicamentos off-label e 3)
medicamentos experimentais. A pesquisa mostrou casos de uso do nome comercial dos
medicamentos e de citação de seus fabricantes. Isto poderia ser o resultado de uma
possível aproximação entre indústrias farmacêuticas e associações de pacientes.
Outro ponto observado nesta dissertação, indicativo desta possível aproximação
entre indústria farmacêutica e associações de pacientes, é a presença de link ou do nome
da associação em websites das indústrias fabricantes de medicamentos para doenças raras.
Os resultados mostraram haver indicações de associações de pacientes direcionadas tanto
para doenças atendidas pelo SUS (Grupo 1) como para doenças raras não prioritárias
(Grupo 2). Esta aproximação tem fortalecido a solicitação de medicamentos na justiça,
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entretanto, não é isenta de risco para sociedade. A judicialização evidência o conflito
entre o direito individual e o direito coletivo. Com base na bioética principialista este
conflito pode ser observado a partir de dois princípios. De um lado o princípio da
beneficência, em que a sociedade deve ser moralmente obrigada a prover os
medicamentos ao paciente que nasceu com uma desordem. Agir de modo contrário seria
abandono de um indivíduo que necessita de cuidado especializado. Do outro lado o
princípio de justiça, compreendido como equidade no acesso, mas também como
distribuição equitativa dos recursos na população.
A relação entre indústrias farmacêuticas e associações de pacientes com doenças
raras é ainda pouco conhecida. Desta forma, esta dissertação aponta algumas
oportunidades de pesquisa que procurem esclarecer: i) se esta relação existe ii) os
interesses de ambas as partes nesta relação; iii) suas consequências para o sistema de
saúde brasileiro quando se considera a judicialização de medicamentos e iv) suas
consequências para os pacientes quanto à comunicação do risco do uso de medicamentos.
Informações sobre o risco atrelado ao uso de medicamentos esteve presente em
23 dos 55 websites de associações de pacientes com doenças raras que informam sobre
medicamentos. Observou-se a divulgação de informações sobre o risco de medicamentos
comercializados no Brasil e de medicamentos experimentais. Entende-se que a
divulgação de informações sobre o risco do uso de medicamentos pode atender a uma
demanda dos próprios pacientes por informação. Entende-se também que a presença de
informações sobre o risco do uso de medicamentos experimentais visa atualizar pacientes
e outros interessados na evolução das opções terapêuticas para as doenças. Todavia, por
serem medicamentos de segurança ainda desconhecida, atenção deve ser dada na
comunicação do risco a fim de que este não seja minimizado.
A análise do efeito de configuração da informação sobre risco do uso de
medicamentos nos websites das associações brasileiras de pacientes com doenças raras,
mostrou uma maior prevalência do efeito de configuração do tipo verbal. Foram
observados ainda casos de risco relativo, de efeito de configuração do tipo positivo, de
efeitos de configuração dos tipos perda e ganho e de efeito de configuração do tipo
representação numérica. Estes efeitos de configuração identificados mostraram ter um
caráter mais persuasivo. Isto significa que estes efeitos de configuração podem apresentar
maior influência sobre a percepção de risco do paciente e fazer que os medicamentos
aparentem ser mais benéficos, mais atrativos. Foram ainda observados casos em que o
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efeito de configuração não apresentou clareza quanto à mensuração do risco e casos de
subestimação do risco. Assim, a compreensão da informação sobre risco nestes casos
dependerá da facilidade do paciente, seu familiar ou outro interessado em interpretar a
informação independentemente do efeito de configuração utilizado. Esta compreensão é
fundamental para que a tomada de decisão do paciente sobre sua saúde seja realizada de
forma consciente e informada. Assim, uma oportunidade de investigação futura é
entender se os pacientes, seus familiares e outros interessados apresentam dificuldades
em interpretar as informações sobre medicamentos e risco atrelado ao seu uso presentes
em websites das associações de pacientes. E ainda, uma recomendação seria a própria
associação de pacientes auxiliar os pacientes na interpretação das informações sobre
medicamentos e risco, não só em seus websites, mas em qualquer outra fonte de
informação.
Ainda, outra oportunidade de estudo identificada nesta dissertação se trata de
pesquisas sobre modelos computacionais de simulação para prever os desdobramentos do
efeito de configuração sobre a percepção de risco. A modelagem computacional é uma
ferramenta que, a partir de modelos matemáticos, físicos e ciência computacional, permite
simular problemas, explorar soluções e prever resultados de intervenções, sem alterar a
realidade. É uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão (NIH, 2013). No caso da
comunicação de risco, seu uso poderia tornar possível predizer os resultados do efeito de
configuração na percepção de risco e identificar os erros existentes nesta comunicação.
Assim, a comunicação poderia ser realizada de forma mais precisa visando minimizar os
danos ao paciente.
Os casos de configuração de risco identificados nesta dissertação atrelados ao
uso de medicamentos apresentam o comprometimento dos princípios prima facie da
bioética principialista quando se pensa a boa comunicação do risco para o paciente. Isto
porque entende-se a boa comunicação de risco como abordagem informativa. Esta baseiase na premissa de que as pessoas são capazes de ser responsáveis pela própria saúde e
tomar decisões individuais e informadas quando esclarecidas. No entanto, os efeitos de
configuração identificados possuem, majoritariamente, uma abordagem persuasiva. Isto
significa que o paciente pode ter a sua percepção sobre o risco enviesada e sua escolha,
sobre o seu cuidado, não será devidamente informada. Assim sendo, o princípio de
respeito à autonomia não é atendido.
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Os casos de efeito de configuração identificados nesta dissertação podem levar
também à uma interpretação tendenciosa da informação, com consequente subestimação
do risco. Esta subestimação pode levar o paciente a ignorar os riscos aos quais está
exposto e resultar em possível dano para o indivíduo, mesmo que não intencional.
Portanto, nestes casos, entende-se que o efeito de configuração fere o princípio da nãomaleficência. Foram observados também casos em que o efeito de configuração tornou a
informação pouco clara quanto ao grau de risco que envolve o uso de medicamento. Logo,
nestes casos, a comunicação do risco não atende ao princípio de beneficência, por não
buscar beneficiar o outro. Enfim, esta falta de clareza sobre o risco também não está de
acordo com o princípio de respeito à autonomia do paciente, já que este necessita dessas
informações para tomar sua decisão informada quanto ao seu tratamento. Foi observada
também a ausência de evidência de eficácia e segurança em um dos casos de efeito de
configuração. Entendemos que para o princípio de justiça, o paciente tem o direito de
saber os riscos aos quais está exposto ao fazer uso de um medicamento. Logo, comunicar
o risco com base na melhor evidência científica sobre eficácia e segurança é atender a
esta obrigação.
Ainda, uma análise principialista mais geral do efeito de configuração na
comunicação do risco atrelado ao uso de medicamentos permitiu reconhecer que a
comunicação do risco deve i) respeitar o princípio de beneficência, com a informação
clara sobre o real risco atrelado a uma intervenção; ii) respeitar o princípio da não
maleficência, ao evitar falhas na comunicação de risco que resulte em interpretação
errônea e uso inadequado do medicamento; iii) respeitar o princípio de justiça ao
comunicar o risco sem vieses que influenciem a interpretação da informação, provendo
tratamento equitativo, apropriado e justo aos pacientes e iv) atender ao princípio de
respeito à autonomia do paciente, com a comunicação do risco informativa que gera maior
entendimento da informação e maior autonomia do paciente para tomar a sua decisão.
Esta dissertação mostra haver uma necessidade ética de melhorar a comunicação
do risco atrelado ao uso de medicamentos nos websites das associações de pacientes com
doenças raras. Para isso, podem ser apontadas oportunidades de pesquisas futuras sobre
como as associações de pacientes podem melhor comunicar as informações sobre
medicamentos e risco. Oportunidades de pesquisas sobre como estas instituições podem
identificar, interpretar e avaliar a presença de efeitos de configuração nas próprias fontes
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de dados utilizadas, como os artigos de pesquisas científicas. E ainda como evitar que o
efeito de configuração leve à subestimação dos riscos existentes.
Pensando-se nesta subestimação dos riscos, uma segunda recomendação que
surge com esta dissertação é a de que os pesquisadores envolvidos em ensaios clínicos de
medicamentos tenham cuidado ao comunicar o risco. A escolha entre apresentar seus
dados como risco absoluto ou risco relativo poderá determinar o efeito de configuração
que será apresentado pelas associações de pacientes em seus websites. E dependendo do
efeito de configuração, a percepção do risco pelo paciente pode ser manipulada. Ainda,
uma terceira recomendação que surge com esta dissertação está direcionada à ANVISA.
Esta, enquanto órgão regulador, pode ter papel relevante na orientação sobre a presença
de efeito de configuração na comunicação de risco, e qual a melhor forma desta segunda
ser realizada. No cenário atual não há orientações deste órgão, neste sentido. Com estas
recomendações espera-se que o efeito de configuração possa ser minimizado e levar a
uma melhora da interpretação da informação pelo paciente. Este terá então o
entendimento de que necessita para fazer as suas escolhas informadas.
Por fim, espera-se que o trabalho desenvolvido nesta dissertação possa auxiliar
na melhora da comunicação de risco pelas associações de pacientes e alimentar a
discussão sobre a comunicação de risco em saúde no Brasil.
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10 ANEXO A – Websites das associações de pacientes identificadas nesta
pesquisa

Anexo B - Associações de pacientes identificadas e seus respectivos websites
Associações de pacientes
Amigos da Criança com Reumatismo
(ACREDITE)
Amigos Nacional de Osteogênese Imperfeita
(ANOI)
Associação Bahiana de Amigos da MPS
(ABAMPS)
Associação Brasileira de Amigos e Familiares de
Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar
(ABRAF)
Associação Brasileira de Assistência a
Mucoviscidose (ABRAM)
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e
Doença de Crohn (ABCD)
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e
Doença de Crohn Regional Marília (ABCD
Marilia)
Associação Brasileira de Doença Falciforme
Associação Brasileira de Esclerose Lateral
Amiotrófica (ABRELA)
Associação Brasileira de Esclerose Múltipla
(ABEM)
Associação Brasileira de Imunodeficiência
(ABrI)
Associação Brasileira de Imunodeficiência
(ABrI) - Regional Rio de Janeiro
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia
(ABRALE)
Associação Brasileira de Miastenia (ABRAMI)
Associação Brasileira de Pacientes Portadores da
Doença de Fabry (ABRAFF)
Associação Brasileira de Paramiloidose
(ABPAR)
Associação Brasileira de Portadores de
Angioedema Hereditário (ABRANGHE)
Associação Brasileira dos Doentes de Wilson
Associação Brasileira dos Portadores da Doença
de Gaucher

Endereço eletrônico
http://www.acredite.org.br
http://www.anoi.com.br
http://www.abamps.com.br
http://www.respirareviver.org.br
http://www.abram.org.br
http://abcd.org.br
http://abcdmarilia.blogspot.com.br
http://www.abrafcamp.com
http://www.abrela.org.br
http://www.abem.org.br
http://www.abri.com.br

http://abri-riodejaneiro.blogspot.com.br

http://www.abrale.org.br
http://www.abrami.org.br
http://www.fabry.org.br
http://www.paramiloidose.com.br
http://www.abranghe.org.br
http://doencadewilson.org.br
http://www.gaucherbrasil.org.br
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Associação Brasileira dos Portadores de
http://www.distonia.org.br
Distonias
Associação Brasileira Superando o Lúpus
http://lupus.org.br
Associação Campinense de Hipertensão
http://hipertensaopulmonar-pb.blogspot.com.br
Pulmonar
Associação Carioca de Assistência a
http://www.acamrj.org.br
Mucoviscidose (ACAM-RJ) - fibrose cística
Associação Carioca de Distrofia Muscular
http://usuarios.unisys.com.br
(ACADIM)
Associação Catarinense de Assistência ao
http://www.acam.org.br
Mucoviscidótico (ACAM)
Associação Catarinense de Esclerose Múltipla
www.acaem.org.br
(ACAEM)
Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses
http://www.acamu.com.br
(ACAMU)
Associação Catarinense de Pacientes e Amigos
http://www.acpaggaucher.org
de Gaucher (ACPAG)
Associação de Anemia Falciforme do Estado de
http://www.aafesp.org.br
São Paulo (AAFESP)
Associação de Apoiadores aos Portadores de
Mucopolissacaridose e Doenças Raras (Anjos da
http://www.anjosdaguardamps.org.br
Guarda)
Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose
http://www.aflorem.com.br
Múltipla da Grande Florianópolis
Associação de Assistência à Mucoviscidose do
http://www.aampr.org.br
Paraná (AAMPR)
Associação de Doenças Neuromusculares de
Mato Grosso do Sul (ADONE)
Associação de Familiares, Amigos e Pessoas com
Doença Falciforme e Talassemia do Sul e
Extremo Sul da Bahia (ATAFASUL)
Associação de Fibrose Cística do Espírito Santo
(AFICES)
Associação de Pacientes de Esclerose Múltipla
do Estado do Rio de Janeiro (APEMERJ)
Associação dos Celíacos do Brasil - Rio de
Janeiro (ACELBRA_RJ)
Associação dos Familiares, Amigos e Portadores
de Doenças Graves (AFAG)
Associação dos Pacientes Lúpicos do Amazonas
Associação dos Pacientes Portadores de
Hipercolesterolemia Familiar
Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla
da Baixada Santista
Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla
de Santa Maria e Região

https://adonems.wordpress.com

http://atafasul.blogspot.com.br
http://www.criancaracevix.com.br
http://apemerj.org.br
http://www.fenacelbra.com.br
http://www.afagbrasil.org.br
http://blog.clickgratis.com.br/AAPLAM
http://www.ahfcolesterol.org
http://www.apembs.org.br
http://apemsmar.blogspot.com.br
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Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla
do Amazonas (APEAM)
Associação dos Portadores de
Mucopolissacaridoses do Estado da Paraíba ASPAMPS/PB
Associação dos Portadores de Parkinson,
Esclerose Múltipla e AVC (APPEMA)
Associação Feirense de Pessoas com Doenças
Falciforme (AFADFAL)
Associação Florianopolitana de Distrofia
Muscular (AFLODIM)
Associação Gaúcha de Fabry (AGF)
Associação Gaúcha de Hipertensão Arterial
Pulmonar (AGHAP)
Associação Gaúcha de Mucopolissacaridoses
(MPS RS)
Associação Gaúcha dos Portadores de Esclerose
Múltipla
Associação Mineira de Assistência a
Mucoviscidose (AMAM)
Associação Mineira de HAP
Associação Mineira dos Portadores de Doenças
Inflamatórias Intestinais (AMDII)
Associação Nacional de Doenças Raras e
Crônicas (ANDORA)
Associação Nacional dos Portadores da Doença
de Gaucher e Doenças Raras
Associação Paulista de Assistência a
Mucoviscidose (APAM)
Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos
Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças
Raras - APMPS
Associação Pró-cura da ELA
Associação Pró-Falcêmicos Anemia Falciforme
(APROFE)
Associação Regional Esclerose Lateral
Amiotrófica - RS (ARELA)
Associação Sul Catarinense de Amigos e
Familiares de Portadores de Distrofias
Musculares Progressivas (ASCADIM)
EncontrAR
Grupo de Apoio a Mulheres Turner
Grupo de Apoio ao Paciente Onco-Hematológico
do Ceará (GAPO)
Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de
Ribeirão Preto (GRUPAR-RP)

http://www.apeam-manaus.com.br
http://mpsparaiba2010.blogspot.com.br
http://appema-vr.blogspot.com.br
http://afadfal.blogspot.com.br
http://aflodim.blogspot.com.br
http://www.agfabry.org
https://aghap.wordpress.com
http://www.agmps.org.br
http://www.agapem.org.br
http://www.amam.org.br
http://www.amihap.com.br
http://amdii.org.br
http://www.associacaoandora.org
http://anpdgaucher.org.br
http://www.apam.org.br
http://www.apmps.org.br
http://procuradaela.org.br
http://www.aprofe.org.br
http://www.arela-rs.org.br
https://ascadim.com/category/abdim/
http://www.encontrar.org.br
http://www.turner.org.br
http://www.gapo.com.br
http://www.grupar-rp.org.br
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Grupo de Apoio ao Portador de Doença Incurável
http://gapdinatal.blogspot.com.br
(GAPDI)
Grupo de Apoio ao Transplantado de Medula
http://www.gatmo.org.br
Óssea (GATMO)
Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do
http://grupogarce.blogspot.com.br
Ceará (GARCE)
Grupo de Assistência à Criança com Câncer
http://www.gacc.com.br
(GAAC São José)
Instituto Espaço de Vida
http://www.espacodevida.org.br
Instituto Eu Quero Viver
http://www.euqueroviver.org.br
Lúpicos Organizados da Bahia (LOBA)
http://lobalupicosdabahia.blogspot.com.br
Núcleo de Apoio aos Portadores de Fibrose
http://nucleofibrosecisticabahia1.blogspot.com.
Cística da Bahia
br
Organização de Apoio às Pessoas com Distrofias
http://www.oapd.org.br/distrofias.htm
http://unidospelavida.org.br/encontreUnidos pela Vida
ajuda/associacoes-no-brasil

