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•  Os novos medicamentos contra o câncer (MCC) são caros e oferecem 
benefícios terapêuticos limitados.  

 
•  Em razão de uma necessidade médica não atendida, da pressão dos 

fabricantes, dos prescritores e dos grupos de defesa dos pacientes, 
muitos desses remédios ainda estão inscritos na lista de medicamentos 
do sistema público de saúde. 

 
•  Os governos das províncias realizaram acordos de partilha do riscos 

com o objetivo de manter o acesso aos MCC, procurando com isso 
evitar um aumento nas despesas farmacêuticas.  

 
•  A confidencialidade, essencial para estes acordos, pode comprometer a 

realização ou a prestação de contas dos valores referentes à avaliação 
dos medicamentos: a equidade, a justiça processual, a transparência, o 
rigor e a excelência. 

Problemática 
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Objetivo da apresentação 

 
Desenvolver uma compreensão fina dos problemas ligados ao acesso à 

medicamentos contra o câncer no Canadá.  
 
Questões de pesquisa 
 
•  Como explicar o acesso social na lista de medicamentos combinando baixa renda e 

preços elevados? 
 
•  Quais são as estratégias adotadas pelos fabricantes para deixar seus medicamentos 

com preços e condições competitivos? 
 
•  Os acordos de partilha de riscos, negociados com os fabricantes, são ferramentas 

eficazes para manter o acesso e evitar uma alta significativa das despesas 
farmacêuticas? 

 
•  Quais são os problemas éticos que emergem desses acordos de partilha de riscos? 
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Metodologia  

44 

O método de pesquisa é do tipo qualitativo e indutivo: 
 
•  Baseada no método de estudo de caso: uma análise profunda do 

ciclo de oito quimioterapias paliativas objeto de numerosos debates 
antes de serem inseridos na lista das orientações públicas do Canadá 

 
•  Dando uma atenção especial ao contexto, as preocupações dos 

agentes e suas ações; 
 
•  Favorecendo uma etapa não-linear: a teorização enraizada como 

uma abordagem metodológica 
 
O material empírico é constituído de uma combinação de dados objetivos, 

qualitativos e quantitativos 
 
O trabalho de análise ocorreu paralelamente ao trabalho empírico. Cada 

coleta de dados era uma ocasião para melhor entender, identificar, 
explicar e conceitualizar os fenômenos descritos.    
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Os remédios que estão sendo estudados 

55 

Nome comercial Fabricante Categoria 
(química/
biológica) 

Forma 

AFINITOR (Éverolimus) Novartis Química Comprimido por via oral 
AL IMTA (Pemetrexed 
disodique) 

Eli Lilly and Company, Indiapolis, 
États-Unis  

Química Solução por injeção 
intravenosa  

IRESSA (Géfitineb) Astra-Zeneca Química Comprimido por via oral 
TARCEVA (Chlorhydrate 
d’Erlotilib) 
  

Fabricado por OSI 
pharmaceuticals e comercializado 
por Genentech  (America do 
Norte) e Hoffman-La-Roche 
(Europa) 

Química Comprimido por via oral 

ERBITUX (Cétuximab) Desenvolvido por ImClone e 
comercializado na Amercia do 
Norte por  Eli Lilly et Bristol- 
Myers-Squibb e por Merck KGaA 
no resto do mundo. 

Biológica Solução por imjeção 
intravenosa  

Herceptin (Trastuzumab) Desenvolvido e comercializado 
por  Genentech (Estados Unidos 
e Hoffman-La-Roche (Europa) 

Biológica Pó por injeção intravenosa  
 

Revlimid (Lénalidomide) Celgene Química Capsula por via oral 
 

Zytiga (Abiratérone acétate) Janss. Inc. Química Comprimido por via oral 
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Pertinência dos remédios escolhidos 

•  Mesma classe terapêutica: Oncologia câncer 
 
•  Ausência ou uma quase-ausência de alternativas terapêuticas 
 
•  Triste diagnóstico:  voltado para pacientes tomados por patologias 

que ocasionam uma morbidade importante e que resulta em morte 
certa em curto prazo. 

 
•  Quimioterapias chamadas de paliativas tendo como objetivo 

modificar  o curso da doença sem curá-la.  
 
•  Elegíveis para o projeto piloto 

•  Remédios caros e com um ganho terapêutico modesto de alguns 
meses 

•  Confirmações às vezes incompletas 
 

66 
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No contexto canadense, a saúde é uma 
competência compartilhada 

O governo federal 

•  Homologação dos medicamentos (Saúde Canadá) 
•  Segurança dos medicamentos 
•  Vigilância dos preços (Conselho de inspeção dos preços dos 

medicamentos patenteados) 
 

As províncias tem a responsabilidade de cuidar da saúde de seus cidadãos 

•  Lei canadense de saúde (L.R.C., 1985, ch. C-6) fornece o quadro geral 
•  A agência canadense de medicamentos e de tecnologia da saúde 

realiza avaliações para o conjunto de províncias com exceção da 
província do Québec.  

•  A decisão de incluir-se é de cada uma das províncias 
•  O Québec possui sua própria agência de avaliação: o Instituto nacional 

de excelência na saúde e nos serviços sociais 
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Como explicar o acesso social na lista de medicamentos 
combinando baixa renda e preços elevados? 
 

88 

Como explicar o acesso social na lista de medicamentos combinando 
baixa renda e preços elevados? 
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Remédios que resultaram de projetos 
de pesquisa de longo prazo 

Medicamentos Início dos trabalhos 
de pesquisa 

Data do depósito da 
patente 

Concepção do 
medicamento 

Primeira 
homologação nos 
Estados Unidos 

RAPAMUNE Wyeth 
TORISEL (Wieth) 
AFINITOR (Novartis) 

1977 
(Rapamycine) 

Setembro 1993 Silorimus (1995) 
Temsirolimus (2000) 
Éverolimus (2002) 

Setembro 1999 
Maio 2007 
Março 2009 

ALIMTA (Eli Lilly) 1985 (inibidores de 
folato) 

Março1989 Lometrexol (1993) 
Pemetrexed (1994) 

Nenhuma 
Fevereiro 2004 

IRESSA 1985 
(EFGR -Epidermal 

Growth Factor 
Receptor) 

Janeiro 1993 Géfitineb (1994) Maio 2003 

TARCEVA Meados dos anos 
1990 

(inibidor de tyrosine 
kinase) 

Maio 1995 1996 Novembro 2004 

ERBITUX 1988 Setembro1989 Início dos anos 1990 Fevereiro 2004 

HERCEPTIN Início dos anos 1980 
(HER-2) 

Janeiro 1989 Início dos anos 1990 Setembro 1998 

THALOMID 
REVLIMID 

Início dos anos 1990 
(inibidor para o 

desenvolvimeto de 
vasos sanguineos) 

Julho 1997 Thalidomid (1997) 
Lenalidomide (2002) 

Julho 1998 
Dezembro 2005 

ZYTIGA 1990 (Cancer de 
prostata) 

Março1993 Abiraterone (1993) Abril 2011 

99 



www.ulaval.ca 

E são vistos pelos fabricantes que o produziram 
ou que o adquiriram, depois da sua criação, 

como medicamentos “condutores” no campo da 
oncologia...   

101
0 
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Oncologia/câncer, um mercado atrativo 

111
1 

 
•  Campo terapêutico que oferece um potencial financeiro 

significativo  
  
•  Alvo de Programas de pesquisa 
 
•  Facilita a entrada de pequenos no meio dos grandes 
 
•  Área fortemente subsidiada 
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Isso interessa realmente a industria farmacêutica 

Entretanto: 
•  Eles têm medo de empreender projetos de desenvolvimento 

internamente 
•  E por isso, os riscos de não dar certo são elevados  
 
Ela também prefere: 
•  Terminar os projetos em andamento 
•  Procurar novos remédios fora  
•  Rentabilizar os seus investimentos, buscando a melhor 

vantagem das regras existentes 

121
2 
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Quais são as estratégias adotadas pelos fabricantes para 
deixar seus medicamentos com preços e condições 
competitivos? 

131
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Quais são as estratégias adotadas pelos fabricantes para deixar seus 
medicamentos com preços e condições competitivos? 
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As práticas mais empregadas  

•  Aumentar a área e a duração da propriedade 
intelectual 

 

•  Aumentar o número de utilizadores alvo 
 

•  Optimizar o preço de lançamento 
 

•  Assegurar a inscrição de seus medicamentos nas listas 
públicas de reembolso dos remédios 

141
4 
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Aumentar a área e a duração da propriedade 
intelectual 

151
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Nos oito casos os fabricantes obtiveram: 
•  As patentes adicionais (agentes ativos, as combinações, o 

processo de fabricação) 
•  Uma prorrogação de seis meses após a aprovação para uso 

pediátrico de uma indicação terapêutica já aprovada. (Estados 
Unidos)  

•  A prorrogação na duração das patentes ocorreu em função do 
tempo exigido para satisfazer às exigências regulamentares da 
FDA. (Estados Unidos) 

•  A prorrogação do tempo de exclusividade dos remédios de três 
anos após a obtenção de uma nova indicação obtida (máximo de 
5 anos) 

 
Alguns entraram com ações judiciais para atrasar a entrada 
dos medicamentos genéricos (possibilidade de extensão de 
dois anos) 
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Aumentar o número  
de utilizadores alvo 

161
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Os fabricantes também: 

 

•  Multiplicaram o 
número de indicações 
terapêuticas 

 

•  Se beneficiaram com 
a possibilidade dada aos 
médicos de usarem o 
"off-label" dos 
medicamentos 

 

•  Iniciaram estudos 
clínicos em patologias e 
indicações 
terapêuticas afins 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue 
apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Tentar optimizar o preço de lançamento 
•  Em primeiro lugar, obter uma licença para uma indicação 

terapêutica onde não existam comparadores e a prevalência é 
tão baixa que quase não exerce impacto sobre os programas de 
reembolso. 

 
•  Obter um preço de lançamento mais interessante, especialmente 

em países onde não há restrição regulamentar sobre a fixação de 
preços (Estados Unidos, Suécia e Alemanha) 

 
•  Propor um preço canadense perto da média dos preços dos países 

comparadores. 
 
•  Obter outras indicações, porém manter un preço de lançamento 

que foi inicialmente justificado pelo baixo número de pacientes 

171
7 
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Assegurar a inscrição de seus medicamentos nas 
listas públicas de reembolso dos remédios 

181
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Enfim, na maioria dos oito casos estudados, os fabricantes 
efetuaram demandas repetidas. 
 
Eles também facilitaram a criação de grupos envolvendo pacientes, 
familiares e médicos dispostos à: 
•  Divulgar artigos científicos descrevendo os benefícios de seus 

medicamentos 
•  Exigir a criação de uma organismo dedicado especificamente à 

avaliação de CCMs 
•  Exigir um acesso semelhante ao que vigora em outras jurisdições 
•  Alertar a opinião pública 
•  Exercer pressões junto aos políticos  
 
Eles tiram vantagem da presença de agências de avaliação que possuem 
uma atitude reservada diante das críticas e reivindicações.  
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Questões 3 e 4  

•  Nesse contexto, os acordos de partilha de riscos, 
negociados com os fabricantes, podem manter o 
acesso aos CCMs e evitar um aumento significativo 
da despesa com medicamentos farmacêuticos? 

 
•  Quais são os problemas éticos que emergem 

desses acordos de partilha de riscos? 
 

191
9 
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um comportamento esperado  

A experiência internacional mostra que os fabricantes esperam que os órgãos 
públicos negociem os acordos de volume para obter descontos. Os preços 
de catálogo são determinados considerando essa realidade. 

 
E o comportamento esperado é em benefício dos fabricantes. 
 
•  Ele permite variar o preço de um mesmo medicamento en função das 

características específicas de cada mercado. 
 
•  Substituir as tarifas fármaco-econômico socialmente aceitáveis, tirando o 

preço da discussão, uma vez que este permanece confidencial. 
 
Resumindo, esses acordos são práticas utilizadas pelos fabricantes 

para tirar vantagem das regras existentes. 

202
0 
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problemas éticos que emergem desses 
acordos 

Problema de transparência: A confidencialidade desses acordos 
representa uma regressão na prestação de contas por parte do governo,  
dos organismos públicos e do debate democrático essencial devido a 
dimensão ética da questão. 
 
Problema de equidade: A confidencialidade desses acordos dificulta a 
comparação entre os orçamentos concedidos para os MCCs e para as 
outras patologias; ela dá a luta contra o câncer um status específico.  
 
Problema de eficiência: a cultura do segredo dificulta, impossibilita a 
determinação de um preço justo pois não há garantia que o desconto é o 
mesmo, ou o melhor, que o fabricante oferece aos clientes mercados 
comparáveis. 

212
1 
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Acordos difíceis de aplicar 

“Uma das coisas que percebi é que não é tão fácil de implementar, é 
medicamento por medicamento, doença por doença. Eu acho que o 
conceito é interessante. Mas um conceito interessante não é 
necessariamente uma boa solução.” (um participante) 
 
E muito coercitivo 
 
“Que poder de barganha teria um governo após assinatura de tais 
acordos? Uma vez que o medicamento está na lista, é impossível negociar 
e ainda pior para tentar removê-lo da lista "(un terceiro participante) 
 
"O que faremos se o preço cair ou se encontrarmos mais barato em outro 
lugar? "(um segundo participante) 
  
 
 
 222
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Não ajudam em nada à resolver os 
problemas de acesso aos MCCs eficazes 

•  Não incentivam em nada no desenvolvimento de novos 
remédios 

 
•  Não melhoram em nada o valor terapêutico dos 

remédios contra os tipos de câncer existentes  
 
•  Nenhum incentivo para os fabricantes colocarem 

produtos mais baratos no mercado 

232
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Conclusão! 

Três causas que podem explicar os problemas ligados 
ao acesso aos remédios eficazes contra câncer 

 
•  Empobrecimento da pesquisa 
 
•  Os remédios custam muito caro 
 
•  Um sustém de regulamentação desarticulado  

242
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Obrigado! 

252
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