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Laboratórios farmacêuticos veem perda de rentabilidade com alta do dólar 

A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais estima perda de rentabilidade este 

ano, somente com a escalada do dólar frente ao real, que em 12 meses já supera 15%. Mais 

de 90% dos insumos para fabricação dos medicamentos são importados. Outra pressão vem 

do reajuste anual dos preços dos medicamentos, estipulado pelo governo federal, e que foi o 

menor dos últimos 11 anos. 

Estagnado No ano passado, a indústria farmacêutica nacional fechou o ano com 70% de 

participação em unidades vendidas no varejo, um acréscimo de 1,5% em relação a 2016. A 

previsão para 2018 é de um crescimento tímido que pode chegar a também, no máximo, 

1,5%. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Merck, aumenta taxa de sobrevivência a câncer de pulmão após dois testes 

O medicamento de imunoterapia Keytruda, da Merck, aumentou o tempo de sobrevivência em 

pacientes recém diagnosticados com câncer de pulmão e para os que estejam em tratamento 

de quimioterapia para combate de de célula escamosa de difícil tratamento, segundo mostram 

novos dados publicados neste domingo, consolidando ainda mais a liderança da companhia no 

lucrativo mercado da oncologia. 

O Keytruda compete com drogas dos laboratórios Roche, Bristol-Myers Squibbe outras que 

também liberam o sistema imunológico para atacar tumores como em casos de câncer 

pulmonar. 

Os medicamentos conseguiram aprovação para uma variedade de tipos de tumores, mas a 

maior oportunidade comercial está nos tumores pulmonares diagnosticados precocemente. 

Os novos resultados, apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 

(ASCO, na sigla em inglês) em Chicago colaboram para a visão de que o Keytruda 

"estabeleceu o padrão para o qual outras terapias terão de ser comparadas", disse à Reuters 

Roy Baynes, diretor de desenvolvimento clínico da Merck. 

Fonte: DCI 

Voltar 

EMS sobe capacidade de produção e aposta na "indústria 4.0" 

Maior farmacêutica do país, a EMS tem em curso um agressivo plano de expansão, que 

elevará a 1 bilhão de caixas de medicamentos por ano a capacidade produtiva em suas 

fábricas e consumiu mais de R$ 800 milhões em investimentos nos últimos cinco anos. Ao 

mesmo tempo em que dá sequência ao projeto, que resultará em expansão de mais de 50% 

frente ao volume produzido em 2017, o laboratório se prepara para implantar uma "solução" 

de indústria 4.0 da Bosch, que também deve ampliar de maneira "significativa" a capacidade 

produtiva. 

"O objetivo claro é aumentar eficiência e produtividade, fabricar mais com menos recursos. 

Todos estão falando, mas pouco fazendo", disse ao Valor o vice-presidente de Operações da 

farmacêutica, Tobias Henzel. Conforme a EMS, é a primeira vez que uma farmacêutica investe 

nesse tipo de tecnologia na América Latina. 

De acordo com Henzel, a EMS já enxergava grande potencial na indústria 4.0 e iniciou os 

contatos com a Bosch no ano passado, durante a feira Interpack em Düsseldorf, na Alemanha. 

A gigante alemã é referência dessa nova abordagem na Europa e desenvolveu uma solução 

específica para a indústria farmacêutica, que é customizada conforme a necessidade de cada 

laboratório - no caso da EMS, equipes da Alemanha e do Brasil trabalharão em conjunto nesse 

desenvolvimento.  
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As conversas ganharam contornos formais em fevereiro deste ano e o contrato efetivo foi 

firmado na semana passada, no complexo fabril de Hortolândia (SP), com a presença, entre 

outros executivos, do presidente da Bosch América Latina, Besaliel Botelho, e do presidente do 

conselho de administração do grupo NC, dono da EMS, Carlos Sanchez. 

Na etapa piloto de implantação da nova tecnologia, que abarca uma das 14 linhas de produção 

de embalagens na fábrica de Hortolândia, a expectativa é de ganhos de produção de pelo 

menos 10%. O projeto será executado no quarto trimestre e inicialmente se concentra em 

duas áreas, produtividade e melhoria de manutenção. 

"São dois pilotos separados: como posso conectar linhas de embalagens numa primeira etapa 

e verificar as causas para paradas em máquinas e como minimizá-las", explicou Henzel. Com a 

experiência inicial bem sucedida, a EMS estenderá já no ano que vem a indústria 4.0 para 

toda a produção de embalagens em Hortolândia e, mais à frente, para outras fábricas como as 

de Manaus (AM) e Brasília (DF). 

Em dois ou três anos, quando a nova tecnologia tiver conectado todos os equipamentos da 

EMS, será possível usar os dados coletados para operar as máquinas de maneira mais 

previsível, comentou o executivo. No ano passado, a EMS produziu 650 milhões de caixas de 

medicamentos e, em 2018, deve chegar a 700 milhões de unidades produzidas. Com a 

continuidade do plano de expansão, a previsão é chegar a 850 milhões de unidades em 2019 - 

atingindo 1 bilhão após a conclusão do projeto, com todas as unidades fabris funcionando a 

plena capacidade. Hoje, o principal segmento da EMS é o de prescrição médica, com 38% das 

vendas, seguido de genéricos, com 36%. O restante das vendas vem das áreas de 

medicamentos isentos de prescrição, marcas e hospitalar. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Juízes negam pedidos de medicamentos para evitar impacto nos cofres 
públicos 

Juízes têm feito as contas de quanto a judicialização da saúde custa aos cofres públicos ou 

planos de saúde e, com base nos dados, negam pedidos para o fornecimento de 

medicamentos ou tratamentos de alto custo. O entendimento, em decisões incomuns, é o de 

que os pedidos podem inviabilizar o orçamento público ou o funcionamento de um plano. 

Os números chamam a atenção. A judicialização tem consumido parte importante do 

orçamento da União, Estados e municípios. Entre 2010 e 2017, o Ministério da Saúde, por 

exemplo, desembolsou R$ 5 bilhões para cumprir determinações de compra de medicamentos, 

insumos e suplementos alimentares - R$ 3,42 bilhões só nos últimos três anos. Do R$ 1,02 

bilhão gasto no ano passado, quase R$ 900 milhões foram destinados à compra de apenas dez 

medicamentos. 

Recentemente, a juíza Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, da Vara da Fazenda Pública, 

Execuções Fiscais, Acidentes de Trabalho e Registros Públicos de Itajaí (SC), resolveu rever 

seu entendimento sobre a questão, depois de conceder pedidos para 102 pessoas entre 2016 

e 2017. Solicitações que, de acordo com ela, custaram R$ 2,27 milhões ao município 

catarinense - 21,4% do valor total empenhado pela prefeitura para a compra de 

medicamentos, "destinados a 0,04% da população local". 

"É forçoso reconhecer que a intervenção do Poder Judiciário na área da saúde, ao invés de 

realizar a promessa constitucional de prestação universalizada e igualitária deste serviço, 

acaba, fatidicamente, criando desigualdades em detrimento da maioria da população, que 

continua dependente das políticas universalistas implementadas pelo Poder Executivo", diz a 

juíza na decisão. 

O entendimento, segundo a magistrada em entrevista ao Valor, já foi aplicado em pelo menos 

outras 15 decisões, mesmo depois de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 

recurso repetitivo sobre a questão (ver abaixo). "Todas negando [medicamentos] pela 
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repercussão econômica, que inviabiliza o atendimento das demais pessoas que não vêm ao 

Judiciário", afirma. A mudança de posicionamento, acrescenta, "começou a reduzir o número 

de processos".  

Em outra decisão, o juiz Vinícius Costa Vidor, da 4ª Vara Federal da Paraíba, negou 

medicamento a um portador de mucopolissacaridose - uma rara enfermidade genética, que 

não tem cura, progressiva e degenerativa. No pedido contra a União (processo nº 0800884-

93.2016.4.05.8201), ele levou em consideração ser "um dos medicamentos mais caros do 

mundo (Vimizim)", o que geraria ao sistema de saúde um custo anual superior a R$ 2 

milhões. "Analisado individualmente, esse custo poderia até parecer razoável de ser suportado 

pelo sistema de saúde, mas o contexto da judicialização de demandas envolvendo o direito à 

saúde demonstra que o custo social de tratamentos de altíssimo custo se dá em prejuízo da 

política de saúde como um todo", diz o juiz na sentença. O autor já recorreu ao Tribunal 

Regional Federal (TRF) da 5ª Região. 

Na decisão, acrescenta que, como apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), "mais de 

55% dos gastos totais com a judicialização de demandas envolvendo o fornecimento de 

medicamentos são destinados a um pequeno grupo de medicamentos de altíssimo custo, nos 

quais se incluem os medicamentos para mucopolissacaridose". 

No Estado de São Paulo, o juiz Cassio Ortega de Andrade, da 3ª Vara Cível de Ribeirão Preto, 

seguiu o mesmo caminho. Negou pedido de medicamento para portador de patologia grave, 

de natureza neurodegenerativa e "com alto prognóstico de rápida fatalidade". A ação (nº 

1008281-69.2017.8.26.0506) é contra um plano de saúde. 

O magistrado destaca, na decisão, que "não há o que equivalha a qualquer vida humana". Mas 

acrescenta que, "por mais dramático que seja o quadro do autor, não há o que sustente a 

linha de argumentos defendidos pelo requerente, que imporia uma inaceitável solidarização 

dos altíssimos custos do seu tratamento com os demais usuários do plano - submetendo-os, 

inclusive, ao risco de se verem surpreendidos pelo fim da cobertura a que fazem jus em razão 

das mensalidades que pagam". 

A questão já foi levada à segunda instância. Para a advogada do autor, Estela Tolezani, do 

Vilhena Silva Advogados, a decisão "não se sustenta" e deve ser reformada pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP). Nos poucos casos em que liminares foram negadas - contra 

planos ou a União -, acrescenta, o escritório conseguiu "reverter no tribunal". De acordo com 

ela, os planos de saúde têm alta lucratividade, números que o escritório faz questão de incluir 

nas petições para demonstrar a situação do setor. 

Estela destaca ainda que, com o registro do medicamento pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), o custo do tratamento caiu pela metade. "Já existe decisão do Supremo 

Tribunal Federal para obrigar o fornecimento dessa droga [Spinraza (Nusinersen)", afirma. O 

medicamento ainda não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Há também decisões que levam em conta o que chamam de "custo-efetividade" proferidas 

pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região (Sul do país), segundo o coordenador 

judicial de saúde pública da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de São Paulo, Luiz Duarte de 

Oliveira. "Os magistrados levam em consideração, em um caso de câncer, por exemplo, o que 

o autor vai ter de ganho e quanto o poder público vai ter que despender para esse ganho", 

diz. "É uma evolução da visão do Judiciário." 

Para o advogado Rodrigo Araújo, do Araújo, Conforti e Jonhsson - Advogados Associados, 

porém, a legislação não contempla nenhum dispositivo que permita ao Judiciário amparar uma 

decisão no fato de o remédio ou tratamento ser ou não de valor extremamente elevado. "É até 

comum os juízes mencionarem essa tese, mas apenas como reforço de outro argumento 

principal, como o fato de o medicamento ser importado ou não constar na lista do SUS." 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Magistrada decide não seguir julgamento do STJ 

A juíza Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, 

Acidentes de Trabalho e Registros Públicos de Itajaí (SC), decidiu não seguir entendimento da 

1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre fornecimento de medicamentos. Para a 

magistrada, a decisão, em repetitivo, não teria efeito vinculante. 

A questão foi analisada pelo STJ em abril. Os ministros, seguindo voto do relator, Benedito 

Gonçalves, determinaram critérios para a concessão pelo Judiciário de remédios fora da lista 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Na ocasião, modularam os efeitos da decisão, para atingir 

apenas ações distribuídas após o julgamento - ou seja, não atinge os processos que ficaram 

suspensos (sobrestados) desde a afetação do tema como repetitivo. 

A decisão estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: incapacidade financeira do paciente; existência de 

registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e comprovação, 

por meio de laudo médico, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fornecidos pelo SUS. 

Para a juíza catarinense, porém, o entendimento prejudica os cofres públicos. Ela considera 

ainda inconstitucional o artigo 927, III, do novo Código de Processo Civil, que traz efeito 

vinculante para "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos".  

No entendimento da magistrada, vale apenas o que está na Constituição. Há efeito vinculante 

nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, e em súmulas editadas 

pelos ministros. "Uma lei infraconstitucional não tem competência para estabelecer a 

vinculação de juízes e tribunais, havendo violação formal à Constituição", afirma a juíza em 

recente decisão.  

Fonte: Valor 

Voltar 

Remédio concentrado 

A Funcional, uma empresa que oferece planos para companhias que subsidiam a compra de 

remédios de seus empregados e outros serviços, adquiriu a Fidelize, de tecnologia da 

informação para o setor farmacêutico. 

O valor não é revelado. O faturamento da empresa comprada no ano passado foi de R$ 18 

milhões, diz Fábio João Hansen, sócio da Funcional. 

“O ponto de equilíbrio do investimento é em cinco anos.  Usamos um empréstimo lastreado 

em capital próprio.” Com a operação, a empresa dele passa a atuar em um novo segmento, o 

de tecnologia para vendas para as drogarias. 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Farmácias de manipulação avançam no número de lojas, mas receita recua 

Entre janeiro de 2014 e abril de 2018, o volume de pontos de venda subiu 8,8%. Contudo, ganho bruto 
no mesmo período não acompanhou, passando de R$ 5,85 bilhões para R$ 5,75 bilhões 

O número de farmácias de manipulação no Brasil subiu 8,8% entre janeiro de 2014 e abril de 

2018, atingindo 7.545 unidades. Apesar da expansão no período, o faturamento bruto atingiu 

R$ 5,75 bilhões em 2017, resultado 0,86% abaixo de 2016 e 1,7% inferior a 2014. Dentro 

deste cenário, os destaques positivos foram o Norte e o Nordeste. 
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Segundo o diretor executivo da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), 

Marco Fiaschetti, a oscilação financeira está relacionada à crise macroeconômica. Mesmo 

assim, ele considera que, comparado a outros setores, o ramo tem se mantido mais resiliente.  

A expectativa para este ano é de recuperação, assim como ocorreu em 2016, quando o 

faturamento bruto cresceu 4,1%, ante 2015. “Existe uma procura maior por tratamentos cada 

vez mais individualizados”, destaca. 

De acordo com ele, entre as estratégias para atingir esse avanço de modo sustentável está a 

crescente segmentação do setor. “Existem casos onde a farmácia deixa de manipular outros 

produtos para se especializar em apenas um nicho”, conta. 

Mesmo nas lojas não especializadas, o sortimento de produtos tende a crescer. Na explicação 

da diretora técnica da Pharmapele, Luisa Saldanha, isso está relacionado ao envelhecimento 

da população, e o surgimento de novas especialidades médicas e não-médicas que 

demandarão um maior mix de produtos. “Por exemplo, desenvolvemos o medicamento no 

formato oral film, como as lâminas de enxague bucal, para quem tem dificuldade de deglutir.” 

Para ela, a oportunidade de tratamentos individualizados existe, mas é necessário saber 

aproveitar o mercado. “É preciso adaptar-se ao modelo de consumo”, coloca. 

Um desafio citado por ela, e comum em todo varejo, é o de melhorar a experiência de compra. 

“Na greve de caminhoneiros [como o movimento caiu] oferecemos a máscara de ouro para 

quem fosse à loja e isso trouxe um fluxo grande”, detalha, lembrando que a empresa faz 

outras ações de estimulo ao consumo.  

Na opinião dela, no caso das farmácias magistrais, é necessário inovar para dar atratividade à 

loja. “O que é vendido é feito em laboratório, então não há produto à mostra para estimular a 

compra. Oferecer serviços e produtos estimula a compra”, comenta. Por isso, a empresa 

também desenvolveu linhas de prateleira, como a de cosméticos. “Temos que conscientizar 

que podemos ter vários negócios em um só”, diz. 

Expansão  

O número de farmácias de manipulação aumentou consecutivamente entre 2014 e 2018 e, na 

explicação de Luisa, isso está relacionado à baixa oferta de emprego no mercado e alta no 

número de empreendedores no País. “A farmácia de manipulação é uma opção viável para 

quem está começando na área farmacêutica”, destaca. 

No período, o Nordeste e Norte apresentaram o maior crescimento percentual, de 18,4% e 

15,3%, respectivamente. Fiaschetti da Anfarmag acredita que com o desenvolvimento 

econômico nas regiões e a menor penetração do setor, essa tendência de alta nas regiões 

ainda continue. 

Fonte: DCI 

Voltar 

Paraná cria programa de logística reversa de medicamentos 

A governadora Cida Borghetti lançou nesta quarta-feira (06), no Palácio Iguaçu, o Programa 

Estadual de Logística Reversa de Medicamentos. O Paraná é pioneiro neste modelo de 

destinação de medicamentos que engloba a atuação dos setores farmacêutico, da indústria e 

do governo. 

“Essa é uma tendência mundial e o Paraná inova mais uma vez com ações efetivas, dando 

bons exemplos. Isso mostra que estamos na vanguarda, no caminho certo para a 

modernização dos serviços públicos e melhor atendimento da população”, afirmou a 

governadora. 

Com a adoção do programa, a Secretaria de Estado da Saúde assinou com o Sindicato da 

Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo (Sindusfarma) e Sindicato do Comércio 

Varejista de Produtos Farmacêuticos do Paraná (Sindifarma) carta de intenções para a 
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realização de campanhas anuais de destinação correta de medicamentos e instalação de 

pontos de coleta. É a primeira ação do programa. 

O secretário da Saúde, Antônio Carlos Nardi, disse que já foi realizado um grande trabalho 

para o uso racional dos medicamentos e que, agora, o governo incentiva o descarte correto. 

“Trata-se de uma iniciativa pioneira de extrema importância, que está ligada à saúde da 

população de uma maneira geral. Com esse programa será possível descartar e dar o 

tratamento correto aos medicamentos que não são mais utilizados pela população”, disse. 

CAMPANHAS – Essa fase do Programa de Logística Reversa de Medicamentos contempla duas 

campanhas anuais de destinação de medicamentos recepcionados em 250 pontos de 

coleta/recebimento com 30 dias de duração cada. A primeira terá início na segunda quinzena 

de agosto. 

De acordo com o diretor estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana, a intenção é 

chegar a 500 pontos de coleta em todo o Estado. “Os paranaenses vão ter pontos onde 

poderão descartar esse medicamento de forma correta. Vamos trabalhar em parceria e 

faremos a divulgação desses locais à população”, afirmou. 

O Governo do Estado por meio das secretarias da Saúde e do Meio Ambiente será responsável 

por orientar, acompanhar, fiscalizar e divulgar o programa no Estado. A recepção, preparação, 

armazenagem temporária e gerenciamento dos contentores, contendo os medicamentos 

descartados, o transporte, a destinação final ambientalmente adequada ficará a cargo dos 

setores farmacêuticos e industrial. 

O diretor do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo 

(Sindusfarma), Jair Calixto, disse que a intenção do acordo é estruturar um modelo que 

poderá ser ampliado a outros estados. “Auxiliaremos no processo de logística como um todo, 

desde a coleta e transferência até a destinação correta. Precisamos viabilizar esse processo 

para que ele seja sustentável ambientalmente e economicamente”, disse. 

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do 

Estado do Paraná (Sindifarma), Edenir Zandona Junior, já existem 120 estabelecimentos que 

fazem isso de maneira espontânea, sendo 40 em Curitiba. “A intenção é expandir esse projeto 

e organizar todo esse processo. Vamos dar suporte e orientar as farmácias para arrecadação 

correta desses medicamentos e como isso deve ser feito”, afirmou. 

RISCOS – A destinação incorreta de medicamentos é um risco à saúde pública, alertou o 

diretor estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana “O descarte incorreto faz com 

que esses componentes químicos voltem à população por meio da água e dos alimentos, 

causando problemas à saúde. Além disso, medicamentos vencidos, por exemplo, podem 

causar intoxicação. É um risco principalmente para crianças e idosos”. 

Santana disse que alguns medicamentos, como antibióticos, apresentam características 

resistentes de difícil decomposição. “Bactérias são organismos com alta capacidade de 

mutação e, em contato com antibióticos descartados no meio ambiente, por exemplo, podem 

adquirir resistência”, disse o diretor. 

MEIO AMBIENTE – Além da saúde humana, o descarte incorreto também tem impacto 

ambiental, explicou o secretário do Meio Ambiente, Antônio Carlos Bonetti. “O descarte 

inadequado em vasos sanitários, lixo comum, pia, esgoto e queima a céu aberto afeta o ciclo 

do meio ambiente. 

“Estamos contaminado, principalmente, o lençol freático, aumentando o custo no tratamento 

de água e disponibilizando uma água contaminada aos animais. A destinação de qualquer tipo 

de lixo tem que ser correta e a população é fundamental nesse processo”, afirmou Bonetti. 

MUNICÍPIOS - Na ocasião, Cida também liberou R$ 50 milhões para fortalecer as ações de 

saúde nos 399 municípios do Paraná. Leia matéria completa AQUI. 
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PRESENÇAS - Participaram da solenidade os secretários de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, Antônio Carlos Bonetti, e de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno; o 

presidente do BRDE, Orlando Pessuti; e os deputados estaduais Maria Victoria, Pedro Lupion, 

Luiz Claudio Romanelli, Douglas Fabrício, Evandro Junior, Artagão Júnior e Elio Rush. 

Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Voltar 

Anvisa aprova medicamento para tipo raro de câncer de pele 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do imunoterápico Bavencio 

(avelumabe, 20mg/ml uso intravenoso). O medicamento é o mais indicado para Carcinoma de 

Células de Merkel, também conhecido como CCM, um tipo raro e agressivo de câncer que se 

forma mais frequentemente na pele. 

O novo medicamento foi elaborado em parceria da Merck com a Pfizer e tem como objetivo 

promover uma ampla investigação no campo da imuno-oncologia. 

“Até agora, os pacientes brasileiros não tinham opções para tratar esse tipo raro e devastador 

de câncer. Essa notícia é ainda mais positiva, considerando que é uma opção de imunoterapia 

para os pacientes que já enfrentam dificuldades de viver com a doença”, afirmou Ricardo 

Blum, diretor-médico da Merck. 

Na Europa, um total de 2.500 pessoas são diagnosticadas com a doença a cada ano, das quais 

entre 5% e 12% são diagnosticadas já em fase metastática. Cerca de 1 em cada 3 europeus 

com esse tipo de câncer morre anualmente. No Brasil, ainda não há dados epidemiológicos 

específicos disponíveis para o CCM. 

Fonte: Istoé 

Voltar 

MPF-SP pede regularização na entrega de remédios para transplantados 

O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) ajuizou ação para que o Ministério da 

Saúde regularize a distribuição de medicamentos na rede pública para o tratamento de 

pessoas submetidas a transplantes de órgãos. Segundo O MPF-SP, há dois anos, o 

fornecimento do micofenolato de sódio (180 mg e 360 mg) e do tacrolimo (1 mg e 5 mg) tem 

sido feito de maneira instável e “atingiu o ponto crítico neste semestre”. 

O pedido do MPF é para que a Justiça determine o envio imediato de 224,3 mil comprimidos 

de tacrolimo (1 mg). Essa quantidade, cujo fornecimento já foi aprovado, é necessária para o 

tratamento de 442 pacientes recém-transplantados. De acordo com a ação, a aquisição e a 

distribuição são centralizadas pelo Ministério da Saúde, devido ao alto custo e à baixa 

disponibilização dos itens no mercado. 

A procuradoria pede também que, a partir do próximo trimestre, o Ministério da Saúde envie, 

em remessas únicas, o total dos lotes aprovados dos medicamentos, conforme prazos já 

acordados. Está sendo requerida ainda a liberação de estoques de segurança que cubram pelo 

menos 30 dias de tratamento na rede pública de São Paulo. 

 

A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde informou que a pasta não foi notificado e 

ressaltou que a entrega dos remédios está normalizada. 

Medicamentos 

O MPF destaca que o micofenolato de sódio e o tacrolimo são imunossupressores que agem 

para evitar a rejeição dos órgãos transplantados e outras complicações. De acordo com a 

procuradoria, as pendências no fornecimento têm prejudicado mais de 23,6 mil pacientes que 

dependem desses remédios em São Paulo. 

Na ação, são citados dados de dezembro do Hospital do Rim, na capital paulista, que relatou 

casos de disfunção aguda após transplantes por causa da falta dos medicamentos. “Segundo a 

mailto:fra@gcnlaw.com.br


 
 

 

FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO 
fra@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 

 

DOCS - 2746306v_1  

instituição, oito de 65 biópsias realizadas no fim do ano indicaram prejuízos à função renal 

associados à carência das substâncias”, diz o MPF-SP. 

Fonte: Agência Brasil 

Voltar 
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