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1. APRESENTAÇÃO 

A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) é uma entidade 

civil, sem fins lucrativos, de cunho científico e social.  

Representa mais de 3 mil associados, entre médicos e profissionais da cadeia multidisciplinar da 

saúde que trabalham na hematologia, hemoterapia e terapia celular no Brasil. 

Trata-se de uma sociedade de especialidade médica filiada à Associação Médica Brasileira (AMB), 

membro da Câmara Técnica de Hematologia e Hemoterapia do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), membro do SINASAN do Ministério da Saúde (Política Nacional de Sangue), membro do 

CONSINCA (Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Câncer), entre outras representações. 

 

2. FÓRUM DE ACESSO À MEDICAÇÃO NO BRASIL 

Aconteceu em fevereiro de 2019, em São Paulo (SP), a primeira edição do Fórum sobre 

Disponibilidade de Acesso à Medicação no Brasil. Realizado pela ABHH, o evento reuniu sociedades 

médicas, sociedades de pacientes, profissionais da saúde, indústria farmacêutica e agências 

reguladoras para discutir, além do acesso, a incorporação de drogas inovadoras e também 

desabastecimento de remédios essenciais para o tratamento onco-hematológico na saúde pública 

e suplementar. O encontrou teve a presença de 250 participantes. 

Além da ABHH participaram como palestrantes  representantes das entidades: Sociedade Brasileira 

de Oncologia Clínica (SBOC), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), Sociedade 

Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO), Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED) da Anvisa, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC), Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) e Associação Médica 

Brasileira (AMB). 
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3. CENÁRIO DO ACESSO A MEDICAMENTOS HEMATOLÓGICOS NO BRASIL  

Os avanços nas pesquisas e no desenvolvimento de novos medicamentos e tecnologias nas últimas 

décadas estão diretamente ligados a um novo patamar para a saúde da população. Aspectos que 

facilitem o diagnóstico precoce das doenças, o surgimento de novas terapias e o aprimoramento 

de outras drogas são fundamentais para que gestores e profissionais da saúde tenham o que há de 

melhor à disposição para tratar seus pacientes.   

No âmbito da hematologia, há várias causas para o aumento do número de pacientes com 

doenças onco-hematológicas. Entre eles, destaca-se o envelhecimento da população e a melhoria 

da qualidade e do acesso ao diagnóstico de algumas doenças.  

Um dos mais graves problemas para médicos e pacientes é a dificuldade de acesso aos 

tratamentos mais eficazes por entraves no registro, incorporação e disponibilidade 

(abastecimento) desse tratamento nas diferentes frentes de atendimento aos pacientes.  

Essas dificuldades de acesso, prejudicam o tratamento precoce, encarecem o sistema de saúde - 

público e privado - e indiretamente estão relacionadas à ausência do paciente no trabalho e às 

dificuldades para sua vida social.  

Duas frentes 

O debate passou tanto pela incorporação das novas terapias disponíveis, trazendo maior sobrevida 

e melhor prognóstico para os pacientes, quanto pelo abastecimento de drogas essenciais 

consagradas que, por serem mais baratas, correm o risco de serem descontinuadas pelos seus 

fabricantes.  

Existe um grau de inovação muito grande no tratamento do câncer de modo geral e mesmo que 

essa aprovação dos medicamentos no Brasil aconteça de uma forma bem adequada, a 

incorporação destes tratamentos tanto no SUS quanto no sistema privado é um desafio. 

Incorporar essas inovações, que chegam com um custo muito mais elevado, às vezes 10, 20 ou 30 

vezes maior do que o das drogas mais antigas tem sido a maior dificuldade. Ao mesmo tempo que 

as novas drogas são caras, apresentam dados de redução de mortalidade de algumas doenças que 

chamam muita atenção da comunidade médica e, por consequência, dos pacientes. 
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Doenças que tinham mortalidade de 80% em cinco anos hoje têm mortalidade de 20% no mesmo 

período. Certamente é um impacto clínico praticamente indiscutível, mas torna-se necessário 

debater também o impacto econômico. 

Luta contra o desabastecimento 

Do outro lado dessa moeda estão drogas mais antigas, amplamente utilizadas no tratamento de 

pacientes nas redes pública e privada. Nesse âmbito, existe a questão de um frequente 

desabastecimento de medicamentos exatamente por conta de seu custo baixo. 

É comum especialistas enfrentarem problemas por conta do desinteresse dos fabricantes de 

seguirem com essa produção, o que acaba fazendo-os desaparecer, trazendo impacto no 

tratamento dos pacientes. Assim, a luta enquanto Sociedade Médica é de propiciar meios de 

superação do desafio da incorporação das grandes inovações e lutar contra o desabastecimento 

dos antigos. Essa discussão tem uma parte técnica e científica importante, por isso a relevância de 

trazer o debate para as Sociedades Médicas. Não só debate, mas a ação de propor ações efetivas 

para o SUS e a Saúde Suplementar.  

4. PROPOSTA DA ABHH PARA A CONITEC (SUS)  

Para garantir maior agilidade e desburocratização, tanto na avaliação, aprovação, quanto na 

efetiva e rápida incorporação de drogas com eficácia cientificamente comprovada, como 

Azacitidina , Decitabina, Lenalidomida, Eltrombopag, Enoxaparina, dentre outras, a ABHH propõe 

medidas objetivas à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a 

começar por uma maior clareza dos critérios de avaliação técnica.  

Além disso, um equilíbrio na incorporação de medicamentos originários de demandas internas e 

externas e, tão necessário quanto, inclusão de um assento para Sociedades Médicas de 

Especialidade na Plenária, uma vez que é papel vital dessas entidades o acompanhamento dos 

avanços tecnológicos no mundo todo. Desta forma, além de representar a luta de pacientes, a 

presença de nossos representantes conferiria celeridade, com informação ágil sobre avanços 

globais, adequando às necessidades da população brasileira.  
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Observando tal necessidade de apoio e conhecimento às decisões de esfera federal foi que a 

ABHH criou em 2018 o Comitê de Acesso a Medicamentos, assessorado pelos Comitês Científicos 

na luta pela incorporação de medicamentos. Reconhece-se da mesma forma a valiosa participação 

dos COSEMS, representando as esferas municipais, estaduais e federais de oferta de saúde. 

Propõe-se ainda que o Ministério da Saúde crie DUTs para implantação de fármacos e insumos 

com os quais a CONITEC – na saúde pública – poderá julgar, em plenária, doenças com o apoio de 

técnicos especializados para avaliar com rapidez evidências que apoiem a incorporação.  

5. PROPOSTA DA ABHH PARA A ANS 

Da mesma forma como as propostas para a Saúde Pública, à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), a proposta é que seja feita uma avaliação urgente de processos para registro e 

efetiva incorporação de drogas com eficácia comprovada, bem como a agilidade dos processos. O 

objetivo é única e simplesmente a desburocratização dos mesmos.  

A orientação da ABHH para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é propor medidas 

para reestabelecer o equilíbrio da Saúde Suplementar, melhorando assim o relacionamento entre 

médicos, operadoras e beneficiários do sistema.  

5.1) Avaliação urgente dos processos de registro com efetiva incorporação de drogas 

comprovadas; 

5.2) Agilidade no processo de atualização do ROL que é obrigatório para todos os planos de saúde 

contratados a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, os chamados planos novos, ou 

aqueles que foram adaptados à lei, a lista de procedimentos é atualizada a cada três anos para 

garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças através de técnicas 

que possibilitem o melhor resultado em saúde, sempre obedecendo a critérios científicos 

comprovados de segurança, eficiência e efetividade. Na prática este tempo de três anos é 

inoperante pois propicia uma defasagem às novas tecnologias.  O ideal é o ROL ser atualizado uma 

vez ao ano; 
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5.3) Alterações do modelo de remuneração 

Existe a necessidade de implementação de um novo contrato entre as operadoras de saúde e os 

prestadores de serviços, no qual os riscos sejam realocados corretamente. As prestadoras devem 

assumir o risco atuarial, enquanto os prestadores de serviços assumem o risco assistencial sem 

restringir a liberdade de atuação do profissional, assim ambos teriam responsabilidade na 

assistência médica visando privilegiar a qualidade dos resultados em Saúde e não apenas a 

quantidade de procedimentos realizados.  

5.4) Assento para as Sociedades Médicas no COSAÚDE 

A participação efetiva das Sociedades Médicas de Especialidade no Comitê Permanente de 

Regulação da Atenção à Saúde, com assento estabelecido, é de fundamental importância para 

avanços no acesso a medicamentos pela população.  

 

6. DESABASTECIMENTO E MEDICAMENTOS DESCONTINUADOS 

O problema do acesso a medicamentos não se restringe às novas drogas e tecnologias. A área da 

saúde enfrenta o problema do desabastecimento e da descontinuidade de drogas antigas que são 

imprescindíveis. Durante o Fórum, uma série de questões relacionadas a esse assunto foram 

levantadas, bem como, sugestões para que esse problema da descontinuidade não continue 

afetando os pacientes. 

A questão do desabastecimento acomete países do mundo inteiro, com diferentes graus de 

intensidade e de ações de contingência. Entretanto, importante destacar que este não foi um 

assunto previsto no passado e os reflexos são sentidos há décadas.  

Entre as principais razões discutidas durante o Fórum estão:  

• Questões relacionadas ao preço dos medicamentos. 

• Falta de matérias-primas. 

• Poucas plantas fabris no mundo sendo que algumas drogas têm três ou menos produtores 

no mundo. 

• Tempo e dificuldades para licenciamento dos medicamentos. 

• No mercado nacional, preços tabelados, dificultando ajustes de margens de lucro. 
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• Tempo para implantação de novas unidades fabris. 

Em relação ao desabastecimento de medicamentos de baixo custo, o fórum levantou uma série de 

possíveis causas em uma lógica progressiva. A princípio, a margem de lucro das empresas está 

diretamente relacionada ao custo do medicamento, o preço de venda e da quantidade de 

unidades comercializadas. Logo, os medicamentos com grande volume de vendas têm margem de 

lucro relativamente pequenas. Com o passar dos anos, muitos produtos têm seu uso 

progressivamente diminuídos e podem até desaparecer. Isso se dá tanto pela concorrência com 

similares ou genéricos, quanto pelo surgimento de outras tecnologias mais eficientes. Há ainda 

alguns medicamentos que permanecem no mercado em nichos específicos, como é o caso da 

Actinomicina-D. Ao encontrar um nicho menor, consequentemente, o volume de vendas passa a 

ser insuficiente para gerar margem de lucro atrativa e, às vezes, também insuficiente para pagar 

custos fixos e variáveis.  

A consequência final desse cenário acaba sendo a retirada do medicamento do mercado, deixando 

de ser fabricado ou importado sem que haja um programa formal implantado pelos órgãos 

competentes para trabalhar essa questão do desabastecimento. 

Em resumo, esse cenário é grave e demonstra um risco, infelizmente democrático, aos cidadãos 

brasileiros, independentemente de status social ou se são usuários do sistema público ou privado. 

Exemplos desse desabastecimento:  

• Drogas como Actinomicina-D, Bleomicina e Carmustina em desabastecimento completo. 

• Desabastecimentos intermitentes de Mitoxantrona e Daunorrubicina. 

• Desabastecimento intermitente de Amicacina, Sulfa-Trimetroprin injetável; colírio de 

atropina, penicilina. 

Outro ponto ressaltado durante o fórum foi a utilização em outros países de diferentes critérios 

para a definição do termo “desabastecimento”. Isso prejudica a orientação e a equiparação para 

que se possa garantir o acesso aos medicamentos.   

Foi mencionada ainda a suspensão da comercialização de vários medicamentos de referência no 

Brasil. Discutiu-se entre os participantes se, no Brasil, esta terminologia está sendo 

instrumentalizada para permitir o acesso à Compra dentro da Excepcionalidade (RDC ANVISA no8 

de 2014), onde as premissas de Eficácia e Segurança – e mesmo do Registro, em recente 

importação para doença neurológica - não são comprovadas.  
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Propostas de soluções  

A seguir, a lista com as principais propostas para solucionar ou, ao menos, atenuar os problemas 

do desabastecimento de medicamentos de referência e consagrados no mercado. 

• Lista dos medicamentos essenciais elaborados em conjunto com Sociedades e órgãos 

governamentais. 

• Monitoramento do desabastecimento de forma continuada.  

• Facilitar e desburocratizar a importação de medicamentos que já tiveram registro no Brasil e 

foram descontinuados.  

• Regime de impostos diferenciados para quem comercializar medicamentos essenciais e em 

desabastecimento.  

• Produção nacional após avaliar quais produtos irão manter a demanda por tempo mais 

prolongado. 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES E DESDOBRAMENTOS FINAIS   

Sabemos que o grande desafio para o governo é melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de 

saúde. Entretanto, para o sucesso do processo de avaliação e incorporação de novas tecnologias, 

três atributos são imprescindíveis: competência técnica, comunicação e transparência. Este sucesso 

interessa a todos os usuários do sistema público e privado e deve ser parte das iniciativas políticas do 

Estado, contribuindo para melhorar o acesso a tratamentos modernos e eficazes. 

 

Nesse sentido, a ABHH continua seu diálogo com o governo. No dia 17 de abril, o vice-presidente, Dr. 

José Francisco Comenalli Marques Júnior, e o diretor de Defesa Profissional da Associação, Dr. Jorge 

Vaz Pinto Neto, reuniram-se em Brasília (DF) com o secretário da Assistência Farmacêutica do 

Ministério, Dr. Denizar Vianna, e apresentaram este documento elaborado pelo Comitê de Acesso a 

Medicamentos da ABHH, discutindo os principais pontos para a melhoria da atenção onco-

hematológica no País. 

 

Na ocasião, o secretário do Ministério da Saúde também convidou a ABHH para participar de nova 

reunião, no dia 30 de abril, também na capital federal, para integrar a equipe de especialistas que 

iniciarão o processo de atualização do Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) da Anemia por 

Deficiência de Ferro. A Associação enviará integrante do Comitê de Glóbulos Vermelhos e do Ferro 
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para discussões com base nas opções de tratamento e nas evidências científicas que demonstram 

ser eficazes e seguras, conforme solicitado pelo secretário em ofício. 

 

Essas ações demonstram o estreitamento das relações entre a ABHH e o governo, como uma forma 

de encontrar a oportunidade de a Associação colaborar com o desenvolvimento constante da 

Hematologia e da Hemoterapia no País. 
  

 

 

  

 


