
 

 

Cinco de junho de 2013 
 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Secretaria de Atenção à Saúde 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas 
Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência 
SAF/Sul, Trecho 2, Edifício Premium, Torre 2, bloco F, térreo, sala 11 
CEP: 70070-600– Brasília/DF 
 
 
Assunto: Consulta pública nº 7, de 10 de abril de 2013: “Normas para 
Habilitação de Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em 
Doenças Raras no Sistema Único de Saúde” e “Diretrizes para Atenção Integral 
às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” 
 
 
Prezado Sr. José Eduardo Fogolin Passos:  
 
A Organização da Indústria de Biotecnologia (BIO) gostaria de agradecer ao Ministério 
da Saúde pela oportunidade de enviar seus comentários acerca da proposta de Normas 
para Habilitação de Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em 
Doenças Raras no Sistema Único de Saúde” e “Diretrizes para Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 
Sobre a BIO e o Setor de Biotecnologia   
 
A BIO é uma associação comercial sem fins lucrativos que representa, em cerca de 30 
nações pelo mundo todo, mais de 1.100 empresas, instituições de pesquisa e centros 
acadêmicos envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores em biotecnologia. Noventa por cento de nossos membros são pequenas e 
médias empresas (PMEs) que trabalham para desenvolver e comercializar produtos de 
ponta nas áreas de saúde, agricultura, energia e meio ambiente. Em poucas palavras, 
esta indústria global não existiria sem um sistema estável, previsível e transparente de 
propriedade intelectual que possibilitasse aos pesquisadores e seus patrocinadores 
administrar os riscos da inovação biotecnológica. 
 
O desenvolvimento de um produto biotecnológico é uma empreitada demorada e cara. 
No setor de saúde, o custo para iniciar a comercialização de um novo produto 
biofarmacêutico é de US$ 1,2 bilhões em um período de mais de uma década; no caso 
da biotecnologia agrícola, o custo é de centenas de milhões de dólares, com um período 
superior a uma década para desenvolver um novo produto. Seja nos Estados Unidos ou 
no Brasil, as empresas de biotecnologia tomam a decisão de fazer este investimento 
quando há uma expectativa razoável de retorno do investimento. 
 
As políticas governamentais que dão apoio à inovação são cruciais, já que o setor de 
biotecnologia busca desenvolver produtos inovadores nas áreas de saúde, agricultura, 
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indústria e meio ambiente, além de oferecê-los a usuários em todas as partes do mundo. 
A inovação exige não apenas pesquisa científica e experiência comercial, mas também 
governos dinâmicos que apóiem e que ajudem a facilitar o processo caro e arriscado 
através do qual a ciência produz novos produtos. O Brasil reconheceu o valor da 
inovação através da manutenção de uma economia sólida e diversificada que pode 
competir no século 21, tendo declarado a biotecnologia uma prioridade nacional. Uma 
relação simbiótica entre o Brasil e o setor de biotecnologia resulta em empregos com 
altos salários, uma força de trabalho mais saudável e mais produtiva, e externalidades 
positivas que beneficiam a sociedade como um todo. Embora o Brasil tenha avançado 
muito na última década e estabelecido metas ambiciosas, há inúmeras oportunidades 
para que novas políticas apóiem ainda mais o ecossistema da inovação e coloquem o 
país em vantagem ainda mais competitiva na economia global. 
 
Com este pano de fundo, a BIO respeitosamente vem apresentar seus comentários ao 
Ministério da Saúde do Brasil com relação aos textos propostos. 
 
Comentários gerais: 
 
Países no mundo inteiro estão percebendo o forte impacto que doenças raras exercem 
sobre suas populações, respondendo com a elaboração de políticas nacionais para lidar 
com essas necessidades médicas ainda não atendidas. A BIO louva o governo do Brasil 
por tomar as medidas necessárias para desenvolver requisitos regulatórios que 
garantam aos pacientes com doenças raras acesso ao tratamento em centros de 
referência certificados, além de oferecer uma definição validada e aceita de doenças 
raras e de priorizar o acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos. Ao mesmo tempo, 
as políticas que ajudam a dar suporte e impulsionar o desenvolvimento e a aprovação e 
o acesso à medicamentos órfãos também devem ser consideradas ao se elaborar uma 
política nacional de doenças raras. Assim, avanços significativos no tratamento das 
doenças raras são possíveis através da alavancagem e coordenação dos serviços 
existentes e dos recursos do Brasil -  melhorando a organização da assistência a estas 
populações de pacientes, fornecendo o diagnóstico mais precoce e desenvolvendo redes 
de provedores bem treinados e avaliáveis, como também através de um acesso mais 
eficiente e mais amplo a medicamentos adequados. A seguir, oferecemos áreas 
adicionais para sua consideração. 

Definição de Doença Rara: 
 
Embora a definição de doenças raras pela Organização Mundial da Saúde (OMS) possa 
ser uma métrica válida para quantificar as doenças que podem qualificar-se para tal 
classificação, a BIO recomenda que o Ministério da Saúde adote a definição de doença 
rara da União Europeia (UE), na medida em que essa é a definição comumente usada 
por muitos países que já desenvolveram políticas para doença rara. Especificamente, a 
definição da UE para doença rara é aquela que afeta não mais do que 5 a cada 10.000 
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pessoas na União Europeia. 1  Além de seu uso em países europeus, esta definição 
também tem sido adotada por outros países da América Latina, incluindo Chile e México. 
Adotando uma definição mais comumente usada em todo o mundo, o Brasil estará 
alinhando melhor seus esforços de política para doença rara com aqueles já bem 
estabelecidos em outros países. Além disso, muitos decisores globais, incluindo o 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE), na Inglaterra2 e o All Wales 
Medicines Strategy Group (AWMSG) no País de Gales 3 , têm feito esforços para 
estratificar as doenças raras e identificar um subconjunto de doenças raras que deve ser 
classificada como "ultrarraras." Por exemplo, o NICE considera uma doença ultrarrara 
como aquela que não afeta mais do que 1 a cada 50.000 pessoas.4 Vários Estados-
Membros europeus e grupos de especialistas começaram a desenvolver ou já estão 
usando a sua própria definição de doenças ultrarraras na ausência de uma definição 
comum da União Europeia e tem evocado a necessidade para uma referência na Europa 
para esta população específica de pacientes ultrarraros. Nós encorajamos o Brasil a 
continuar esta tendência e adotar a definição do NICE para doença ultrarrara como parte 
de sua política abrangente de doença rara. 

Estratificação da doença rara: O desenvolvimento de redes de tratamento de saúde 
integrado com acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos adequados é fundamental, 
particularmente para o tratamento de pacientes com doenças raras, mas não parece 
estar diretamente correlacionado ou requerer a estratificação adicional por tipo de 
doença rara. Até o presente, as políticas de doença rara em todo o mundo centraram-se 
em uma definição amplamente baseada na prevalência e gravidade da doença e não 
procuraram categorizar estas doenças com base em sua etiologia, na medida em que 
isso poderia diminuir ainda mais o acesso do paciente ao tratamento para doenças que 
não se encaixam nas categorias de doença predeterminada. Portanto, a tentativa do 
Ministério da Saúde em criar diferentes "eixos assistenciais" para categorizar doenças 
raras parece desnecessária e muito complicada, o que pode levar a restrições 
involuntárias no acesso do paciente aos cuidados necessários. Com base na atual 
estratificação proposta no documento de consulta pública, parece que nem todas as 
doenças raras, de acordo com a definição proposta de prevalência da doença, teria um 
grupo apropriado para ser classificado. Como tal, recomendamos que o Ministério da 
Saúde siga políticas de doenças raras de outros países, em que as doenças não são 
categorizadas em diferentes tipos. 

 

 

                                                 
1 Definição descrita na recomendação publicada pelo “The Council of the European Union” em 8 de Junho, 
2009.  Disponível em  http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/legal/index_en.htm.   
2 NICE. 2004. “Citizen Council Report on Ultra-Orphan Drugs”. Disponível em  
http://www.nice.org.uk/niceMedia/pdf/Citizens_Council_Ultraorphan.pdf.  
3 Referência à definição do AWMSG incluída no documento da NHS intitulado “Overview of Current Policy for 
Orphan Drugs” publicado em Junho de 2008. Página 31. 
4 NICE. 2004. “Citizen Council Report on Ultra-Orphan Drugs”. Disponível em  
http://www.nice.org.uk/niceMedia/pdf/Citizens_Council_Ultraorphan.pdf. 

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/legal/index_en.htm
http://www.nice.org.uk/niceMedia/pdf/Citizens_Council_Ultraorphan.pdf
http://www.nice.org.uk/niceMedia/pdf/Citizens_Council_Ultraorphan.pdf
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Considerações regulatórias: 
 
Pacientes com doenças raras enfrentam muitos desafios, que incluem o diagnóstico 
errado e a falta de uma terapia eficaz. Os desenvolvedores de medicamentos também 
enfrentam desafios pelo conhecimento limitado sobre a doença, pela dificuldade de 
encontrar pacientes e um retorno problemático sobre o investimento. Atribuir o status 
de medicamentos órfãos aos medicamentos para tratamento de doenças raras é um 
componente importante de uma política viável para doenças raras. 
 
Acelerar o desenvolvimento e a disponibilidade dos medicamentos para tratamento de 
doenças graves é do interesse de todos, especialmente quando esses medicamentos são 
o primeiro tratamento disponível, apresentam vantagens em relação aos tratamentos 
existentes ou oferecem alternativas terapêuticas para pacientes que já esgotaram as 
opções terapêuticas disponíveis em uso. Em particular, a atual regulamentação da UE 
que fornece três diferentes tipos de "autorização" dependendo da necessidade de saúde 
pública, reconhece e é responsável pelos desafios do desenvolvimento de drogas para 
doenças raras, especialmente em pequenas populações de pacientes. Os mecanismos de 
autorização da UE, primeiramente definidos na Diretriz do Parlamento Europeu 
2001/83/CE Anexo I, Parte II, prove três caminhos de aprovação: 
aprovação/autorização plena; autorização condicional de comercialização; e autorização 
em circunstâncias excepcionais.  

A aprovação plena é considerada quando há dados completos para avaliar o equilíbrio 
risco-benefício. A autorização condicional de comercialização é considerada quando os 
dados clínicos completos ainda não estão disponíveis, mas o equilíbrio risco-benefício é 
positivo. Esta é uma autorização provisória e uma vez que os dados necessários para a 
autorização plena são fornecidos, ela pode tornar-se uma “autorização plena”. A 
autorização condicional pode ser aplicada para produtos órfãos, assim como produtos 
para doenças gravemente debilitantes ou fatais e produtos para uso em situações de 
emergência em resposta às ameaças de saúde qualificadas. A autorização condicional só 
pode ser concedida para medicamentos que satisfaçam uma "necessidade médica não 
atendida", e por isso é importante que pacientes tenham acesso antecipado ao 
medicamento em questão. A autorização sob circunstâncias excepcionais reconhece que, 
em alguns casos, dados clínicos completos não podem ser fornecidos porque a  condição 
é muito rara, ou devido ao estado atual do conhecimento médico ou a coleta de tais 
informações ser contrária à ética médica. As circunstâncias excepcionais são uma 
alternativa para uma autorização plena quando dados completos não podem ser 
fornecidos. A aprovação sob circunstâncias excepcionais é amplamente utilizada e é 
quase sempre aplicada para tratamentos para doenças/condições ultrarraras. 

Outra abordagem regulatória comprovada que tem facilitado o acesso antecipado a 
esses medicamentos nos Estados Unidos é a regulamentação de aprovação acelerada da 
agência Food and Drug Administration dos Estados Unidos. A regulamentação de 
aprovação acelerada visa facilitar o desenvolvimento de medicamentos que tratam de 
doenças graves e resolver uma necessidade médica ainda não atendida com base em 
um desfecho substituto seguido por estudos confirmatórios pós-comercialização. O 
objetivo é fazer com que novos medicamentos importantes para o paciente cheguem a 
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ele mais cedo.5 Deve ser observado que uma regulamentação de aprovação acelerada 
bem sucedida não compromete os padrões de segurança e eficácia dos medicamentos 
que se tornam disponíveis por esse processo. Mecanismos para análise de prioridade a 
fim de agilizar a análise regulatória de medicamentos que ofereçam importantes 
avanços no tratamento também podem ajudar a melhorar o acesso do paciente a 
terapias novas e originais, bem como ajudar a garantir que pacientes brasileiros tenham 
acesso rápido a medicamentos inovadores que possam ser recomendados para 
tratamento de acordo com cada doença rara, com base em protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas. 
 
Em alguns países, créditos tributários (EUA) para pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
reduções e isenções de taxas (EUA/UE) e exclusividade no mercado (EUA/UE) têm 
ajudado as empresas a levar mais terapias aos pacientes com doenças raras. A BIO 
recomenda que tais políticas sejam consideradas, na medida em que o governo 
brasileiro trabalha para implementar serviços de atenção especializada para doenças 
raras. Na verdade, a BIO acredita que esses incentivos têm sido uma parte essencial do 
sucesso dos programas de órfãos nesses países. 

Acesso antecipado: 
 
Mesmo após a aprovação acelerada ou condicional, negociações de reembolso podem 
atrasar o acesso de pacientes que precisam do medicamento. Pode levar mais tempo 
para negociar o reembolso de um medicamento órfão do que para um medicamento 
tradicional. Para resolver os problemas causados por atrasos de acesso face às 
necessidades médicas urgentes não atendidas e para facilitar a transição da aprovação 
ao uso comercial, o Brasil poderia considerar a criação de programas financiados de 
acesso antecipado e de uso compassivo de medicamentos órfãos, como uma forma de 
dar aos pacientes as terapias de que precisam de forma mais rápida e apropriada. Esses 
programas devem ser estruturados de modo a promover o reembolso em tempo hábil 
após a aprovação regulatória e maximizar os incentivos para tornar o processo decisório 
sobre reembolso o mais eficiente possível. Ademais, deve haver uma orientação clara 
sobre como os pacientes fariam a transição para o reembolso comercial uma vez que a 
autorização de introdução no mercado seja concedida. O programa atual “Temporary 
Authorization for Use” (Autorização Temporária para Uso, ATU), na França6 é um 
exemplo de boa prática que permite o acesso antecipado dos pacientes a novos 
medicamentos que podem salvar suas vidas. Tal orientação deve também esclarecer o 
acesso pós-estudo à medicação para todos os participantes de estudos clínicos que 
receberam um benefício e para quem o médico do estudo recomenda a continuação do 

                                                 
5 US FDA Fast Track, Accelerated Approval and Priority Review. Acesso em 02 de maio de 2013: 
http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forpatientadvocates/speedingaccesstoimportantnewtherapies/u
cm128291.htm. 
6 A regulamentação francesa sobre a ATU está disponível em http://agence-
tst.ansm.sante.fr/html/pdf/5/atu_eng.pdf. 

 

http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forpatientadvocates/speedingaccesstoimportantnewtherapies/ucm128291.htm
http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forpatientadvocates/speedingaccesstoimportantnewtherapies/ucm128291.htm
http://agence-tst.ansm.sante.fr/html/pdf/5/atu_eng.pdf
http://agence-tst.ansm.sante.fr/html/pdf/5/atu_eng.pdf
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tratamento. No final de um estudo, todos os pacientes participantes devem ter a certeza 
de acesso aos melhores e comprovados métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos 
identificados pelo estudo, até que o produto esteja disponível comercialmente. Após a 
aprovação, o acesso estará disponível através dos canais normais de fornecimento de 
produtos aprovados. 

Uma consideração adicional é o equilíbrio entre o acesso acelerado dos pacientes aos 
tratamentos e a necessidade de fazer a melhor avaliação possível dos riscos e benefícios 
dos novos medicamentos. Isso é importante para garantir que os pacientes com doenças 
raras tenham direito à mesma qualidade de cuidado e de acesso aos tratamentos que os 
pacientes que sofrem de doenças mais comuns. 

Criação de um Centro de Coordenação de doenças raras no Ministério da Saúde:  

À semelhança de outras doenças e temas de saúde pública como hemoderivados, 
triagem neonatal e imunizações, recomendamos a criação de um “Centro de 
Coordenação” no âmbito do Ministério da Saúde dedicado às doenças raras. Esse Centro 
de Coordenação deverá ter estrutura similar àqueles já existentes no âmbito do 
Departamento de Atenção Especializada (DAE)/Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 
como a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH) e Programa Nacional de 
Triagem Neonatal (PNTN). Outros Centros de Coordenação incluem a Coordenação Geral 
do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), Coordenação Geral de Doenças 
Transmissíveis (CGDT), no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A criação 
de tais Centros de Coordenação tem se mostrado extremamente útil, ao permitir uma 
gestão coordenada e abrangente dos programas e dos pacientes a quem eles servem. O 
objetivo de um Centro de Coordenação de Doenças Raras deverá incluir a vigilância 
sobre a implementação da Política de Doenças Raras a ser adotada pelo Ministério da 
Saúde, incluindo o foco em assegurar que os pacientes com doenças raras e ultrarraras 
tenham acesso aos cuidados médicos, incluindo tratamento nos Centros de Referências 
e Serviços de Atenção de Doenças Raras. Adicionalmente, esse Centro de Coordenação 
de Doenças Raras seria responsável por determinar as métricas de avaliação dos 
cuidados fornecidos aos pacientes portadores de doenças raras. Finalmente, esse Centro 
deverá também enfocar-se no desenvolvimento de programas de educação a 
profissionais de saúde sobre a natureza única das doenças raras e ultrarraras e os 
desafios que se impõem a tais pacientes. 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (HTA, Health Technology Assessment), 
Preços e Financiamento para Tratamentos de Doenças Raras: 
 
O baixo número de pacientes com cada doença rara significa que novos medicamentos 
órfãos geralmente têm custos altos de aquisição por paciente e são lançados com 
evidências obtidas a partir de populações pequenas de pacientes e estudos clínicos 
menos extensivos. Isso pode resultar em problemas de avaliação e reembolso, 
especialmente se as agências governamentais fizerem uso de padrões e processos 
desenvolvidos para condições comuns (por exemplo, análise de custo efetividade) para 
doenças raras ou se esperarem por níveis de evidência inatingíveis no momento de 
lançamento. 
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A tomada de decisões sobre a disponibilidade e o acesso a tratamentos para doenças 
raras não se beneficia de um processo técnico fechado de avaliação  de custo-
efetividade. A aritmética básica é de que os custos de desenvolvimento de uma droga 
devem ser pesados contra um pequeno número de pacientes, com um consequente alto 
custo por ano de vida ganho ajustado pela qualidade (QALY). Além disso, informações 
de eficácia/efetividade só podem ser baseadas em pequeno número de indivíduos, 
dificultando análises estatísticas, uma vez que pequenas alterações nos dados de 
pacientes causam grandes flutuações nos resultados finais. O pequeno número de 
pacientes afetados garante um limitado impacto orçamentário ao sistema, portanto o 
uso da análise tradicional de custo-efetividade para avaliar tratamentos para doenças 
raras e ultrarraras pode criar problemas de acesso para pacientes que precisam de 
tratamentos que salvam vidas. Como tal, sugere-se que a CONITEC crie um subgrupo 
técnico específico para as doenças raras, como já existe para (I) protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas (PCDT), (II) atualização da RENAME (relação nacional de 
medicamentos essenciais) e (III) dispositivos médicos. 
 
É fundamental o envolvimento de pacientes, médicos e empresas na configuração de 
uma estrutura para avaliação de um novo medicamento órfão. Esses grupos mais 
amplos são necessários para incluir apropriadamente questões como a falta de 
tratamentos alternativos, a equidade de tratamento, a equidade do processo e a 
disposição da sociedade em pagar mais por terapias que afetam doenças catastróficas 
raras. Todas essas questões devem ser consideradas ao se tomar decisões sobre 
reembolso e acesso. 
 
Processos únicos de avaliação específicos para o medicamento órfão não são eficazes, a 
menos que haja um processo correspondente de financiamento. Quando esse sistema 
pareado não existe, uma análise centralizada positiva de medicamentos órfãos pode 
resultar em desafios de financiamento em nível regional ou de hospital. Se a 
responsabilidade pelo financiamento de tratamentos de uma doença rara for de um ou 
dois centros de excelência, o impacto do orçamento de uma concentração de pacientes 
com doenças raras poderá sobrecarregar o orçamento de saúde local e comprometer o 
fornecimento de um alto padrão de cuidado. Os países que fornecem fundos centrais 
para financiar tratamentos de doenças raras em seus hospitais especializados7 tendem a 
ter mais sucesso para gerar níveis sustentáveis e de alta qualidade de cuidado. Os 
programas de doença melhor sucedidos no Brasil, em termos de coordenação e de 
desfechos de pacientes — como aqueles para hepatite B, AIDS, hemofilia e doença de 
Gaucher — historicamente tem recebido financiamento em nível Federal, que garante o 
acesso equitativo ao tratamento para todos os pacientes com essas condições. Para 
assegurar o desenvolvimento e a implementação de uma política bem sucedida e 
equitativa para doença rara para toda a população brasileira, o apoio financeiro explícito 

                                                 
7 Exemplos incluem o Intractable Disease Fund (Fundo para Doenças Intratáveis) do Japão, 
http://www.nanbyou.or.jp/english/nan_kenkyu_45.htm; e o Life Saving Drugs Program (Programa de 
Medicamentos Salva-Vidas) da Austrália http://www.health.gov.au/lsdp. 

http://www.nanbyou.or.jp/english/nan_kenkyu_45.htm
http://www.health.gov.au/lsdp
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e o desenvolvimento do orçamento do governo federal devem ser planejados e 
executados. 
 
Abordagem de múltiplos interessados: 
 
O desenvolvimento de uma política nacional de doenças raras deve envolver a opinião 
de todos os interessados em doenças raras. Fundações, grupos de pacientes, o meio 
acadêmico, a indústria e outros interessados são fundamentais para se obter um 
conhecimento preciso sobre as diferentes doenças raras, os desafios de pesquisa, as 
opções de tratamento e a carga da doença, que são considerações para uma política de 
doenças raras no Brasil. 
 
Conclusão: 
 
Agradecemos pela oportunidade de expressar nossa opinião e esperamos uma nova 
oportunidade para discutir esses pontos. Para obter mais informações sobre as posições 
da Organização da Indústria de Biotecnologia, visite 
http://www.bio.org/category/health-care. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Joseph Damond 
Vice-presidente sênior, Assuntos Internacionais 
Organização da Indústria de Biotecnologia (BIO) 
 
 

http://www.bio.org/category/health-care

