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RESUMO 

 

 Esta dissertação propõe analisar, do ponto de vista jurídico, um novo arranjo contratual 

para aquisição de medicamentos e respectiva incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

por meio de acordo de compartilhamento de riscos entre a Administração Pública e o fornecedor 

privado. 

 A análise jurídica parte do inédito e relevante caso, no Brasil, envolvendo a 

incorporação e aquisição de medicamento por compartilhamento de risco: o medicamento 

nusinersena para o tratamento da doença rara Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q, tipos II e 

III, a ser incorporado pelo SUS a partir de um projeto piloto implementado pela 

Portaria nº 1.297/2019. 

 A Portaria nº 1.297/2019 define o acordo de compartilhamento de risco para 

incorporação de tecnologias em saúde como o instrumento celebrado entre o Ministério da 

Saúde e a empresa farmacêutica fornecedora de medicamento, em razão das incertezas quanto 

ao custo/efetividade do medicamento incorporado ao SUS em condições reais e à estimativa de 

consumo, considerando a quantidade de comprimidos/doses e o impacto orçamentário. 

 Desta forma, o projeto piloto propõe que o pagamento pelo nusinersena a ser adquirido 

pelo Ministério da Saúde seja atrelado a resultados específicos e desfechos clínicos dos 

pacientes, arcando o órgão apenas com aquelas unidades que efetivamente atinjam o fim 

esperado. A tecnologia do medicamento é inédita e exclusiva no sistema de saúde público, pois 

até então o que se tinham disponíveis eram terapias paliativas para a doença. 

 O cenário acima permaneceu até agosto de 2020, quando o Ministério da Saúde, no 

dia 28/8/2020, em reunião com a indústria fabricante do nusinersena, ao que tudo indica, por 

necessidade de apresentação de maiores subsídios técnicos e econômicos1, considerou o modelo 

contratual inviável e houve por bem “frustrar” o arranjo contratual até então proposto, 

determinando que a indústria submetesse novo dossiê para incorporação propondo novo acordo 

de compartilhamento de risco. 

 Apesar de o modelo na forma como originalmente proposta, objeto de análise desta 

dissertação, não ter logrado êxito, as negociações com a referida empresa seguirão e a 

expectativa do Ministério da Saúde é alcançar o estabelecimento de um acordo de 

compartilhamento de risco, ainda que não nas bases inicialmente delineadas. Nesse sentido, o 

 
1 Conforme nota formalizada e publicada no site do Ministério da Saúde, em 8/9/2020. Disponível em: 

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-

de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal>. Acesso em: 20 set. 2020.  

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal


 

 

projeto piloto em questão continua vigente, porém a expectativa é que ganhe futuramente novos 

contornos. A discussão havida em torno desse projeto e os esforços do Governo - que o 

encampou como uma iniciativa inovadora e de grande importância -, e da indústria, no sentido 

de viabilizar o modelo, por si só, representam um grande ganho para a sociedade e continuarão 

sendo objeto de esforços. Por tal importância, o caso merece destaque e deve ser estudado com 

o objetivo de contribuir com a disseminação do tema no Brasil. 

 No mesmo ínterim, mais precisamente, em 17/8/2020, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, em regime de urgência pela gravidade da doença, o 

onasemnogeno abeparvoveque (nome comercial Zolgensma®) – tido como o medicamento 

mais caro do mundo –, tratamento consistente em terapia gênica para corrigir a mutação 

genética causadora da doença com uma única aplicação. 

 Independentemente do cenário acima, a relevância do tema para a gestão da saúde 

pública, do ponto de vista jurídico, é inquestionável. Sabe-se que este tipo de arranjo contratual 

com base no compartilhamento de risco, apesar de largamente utilizado nos Estados Unidos e 

na Europa, enfrenta grandes desafios, dentre os quais podem ser citados: os altos custos de 

transação, dificuldades práticas para mensurar os resultados dos tratamentos e falta de 

tecnologia da informação e estrutura para coleta de dados. 

 Não bastassem as dificuldades de cunho prático, fato é que o acordo de risk sharing 

não possui definição legal no ordenamento jurídico brasileiro e tampouco é contemplado pelas 

normas de direito administrativo. A ausência de previsão legal desse tipo contratual não 

inviabiliza a implementação do modelo no Brasil, porém, tal situação e o ineditismo do projeto 

impõe um olhar cuidadoso sobre a matéria e a necessidade de futura edição de norma para 

regulamentar o modelo. 

 Ao longo desta dissertação, portanto, são analisados alguns pontos centrais 

relacionados à viabilidade dos acordos de risk sharing à luz do atual cenário jurídico e do 

inédito caso envolvendo a incorporação do nusinersena pelo SUS, para incentivar modelos que 

ampliem o acesso à saúde e persigam melhores resultados financeiros simultaneamente à maior 

eficiência no cuidado do paciente, com os contornos jurídicos apropriados. 

 

Palavras-chave: Contrato administrativo. Acordo de risk sharing. Compartilhamento de risco. 

Value-based health care. Aquisição de medicamento. Incorporação de tecnologia em saúde.   



 

 

ABSTRACT 

 

 This dissertation proposes to analyze, from a legal point of view, a new contractual 

arrangement for the acquisition of drugs and respective incorporation into the Unified Health 

System (SUS, in Portuguese language) through a risk sharing agreement between the Public 

Administration and the private supplier. 

 The legal analysis starts from a relevant and unprecedented case in Brazil, involving 

the acquisiton and incorporation of drugs through risk sharing: the nusinersena drug for the 

treatment of the rare disease Spinal Muscular Atrophy 5q (AME 5q, in Portuguese language), 

types II and III, to be incorporated by SUS under a pilot project implemented by the Ordinance 

No. 1,297/2019. 

 The Ordinance No. 1,297/2019 defines the risk sharing agreement for the 

incorporation of health technologies as the instrument entered into between the Ministry of 

Health (MoH) and the pharmaceutical company that supplies the drug, due to the uncertainties 

regarding the cost/effectiveness of the drug in real conditions and the estimated consumption, 

considering the quantity of pills/doses and the budgetary impact. 

 Therefore, the pilot project proposes that the payment for nusinersena to be acquired 

by the MoH be linked to specific results and clinical outcomes of patients, in a way that the 

payment by the entity is only due over those units that effectively reach the expected outcome. 

The drug's technology is unprecedented and exclusive in the Brazilian public health system 

because until then what had been available were palliative therapies for the disease. 

 The abovementioned scenario remained until August 2020, when the Ministry of 

Health, on 8/28/2020, in a meeting with the manufacturer of nusinersena, apparently, due to the 

need to present greater technical and economic subsidies2, considered the contractual model as 

“unfeasible” and the initial arrangement proposed was “frustrated”, requiring the manufacturer 

to submit a new dossier for incorporation proposing a new risk sharing agreement. 

 Although the model as originally proposed, which is the object of analysis of this 

dissertation, has not been successful, negotiations with the said company will continue and the 

Ministry of Health expects to reach the establishment of a risk sharing agreement, even if not 

on the bases initially outlined. In this sense, the referred pilot project remains in force, however 

the expectation is that it will get new contours in the future. The discussion around this project 

 
2 According to a note formalized and released in the website of the Ministry of Health, on 9/8/2020. Available 

at: <http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-

sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal>. Access on: Sep. 20, 2020. 

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal


 

 

and the efforts of the Government - which took it as an innovative and very important initiative 

- and of the industry, in order to make the model feasible, per se, represent a great gain for 

society and will continue being the object of such efforts. For this importance, the case deserves 

to be highlighted and should be studied with the objective of contributing to the dissemination 

of the theme in Brazil. 

 At the same time, more precisely, on 8/17/2020, the Brazilian Health Surveillance 

Agency (Anvisa) approved the abeparvoveque onasemnogen (trade name Zolgensma®) - 

considered the most expensive drug in the world - on an urgent basis due to the severity of the 

disease -, consistent in a treatment based in gene therapy to correct the genetic mutation that 

causes the disease, with a single application. 

 Regardless of the abovementioned scenario, the relevance of the topic for public health 

management, from a legal point of view, is unquestionable. It is known that this type of 

contractual arrangement based on risk sharing, despite being widely used in the United States 

of America and Europe, faces great challenges among which can be mentioned: high transaction 

costs, practical difficulties to measure the results of treatments and lack of information 

technology and structure for data collection. 

 Additionally to the practical difficulties, the fact is that the risk sharing agreement does 

not have a legal definition in the Brazilian legal system, nor is it contemplated by the rules of 

administrative law. The absence of a legal provision of this type of contract does not prevent 

the implementation of the model in Brazil, however, this situation and the unprecedented 

project imposes a careful look at the matter and the need for future edition of rules to regulate 

this type of arrangement. 

 Throughout this dissertation, therefore, some key points related to the feasibility of 

risk sharing agreements are analyzed in light of the current legal scenario and the relevant case 

of the incorporation of nusinersena by SUS, to encourage models that expand access to health 

and pursue better results, simultaneously with greater efficiency in patient care, with the 

appropriate legal contours. 

 

Key-words: Administrative agreement. Risk sharing agreement. Risk sharing. Value-based 

health care. Acquisition of drugs. Incorporation of health technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade jurídica dos chamados acordos de 

risk sharing no âmbito da incorporação e aquisição de medicamentos pelo Ministério da Saúde 

para o abastecimento do SUS.  

 O modelo contratual ora analisado é inédito3 e foi proposto pelo Ministério da Saúde 

para a incorporação pelo SUS do medicamento Spinraza® (princípio ativo nusinersena), 

fabricado pela empresa Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda., produto inovador (único 

registrado no Brasil para o tratamento da doença rara Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo 

5q, até agosto de 20204). A doença é uma das principais causas genéticas de mortalidade 

infantil. 

 Como o medicamento de altíssimo custo, na visão do Ministério da Saúde, apresentou 

evidências clínicas ainda incipientes para uma parcela específica da população de pacientes 

portadores da doença, o órgão propôs que, enquanto se coletam evidências adicionais, o 

processo de incorporação e aquisição do produto seja realizado por meio do compartilhamento 

de riscos entre o órgão e a empresa fabricante do medicamento. 

 Diante de tais incertezas, propôs-se que o pagamento pela aquisição dos produtos à 

indústria seja vinculado às circunstâncias clínicas e aos resultados reais efetivamente 

alcançados pelos pacientes. E nesses termos, por meio da Portaria nº 1.297/2019, de 11/6/2019, 

o Governo determinou a futura incorporação do nusinersena ao SUS. 

 O modelo contratual de compartilhamento de risco na forma como discutido no âmbito 

da Portaria nº 1.297/2019 restou frustrado. No dia 28/8/2020, em reunião com a indústria 

fabricante do nusinersena5, ao que tudo indica, por necessidade de apresentação de maiores 

subsídios técnicos e econômicos, o Ministério da Saúde considerou o modelo contratual 

inviável e houve por bem “frustrar” o arranjo contratual até então proposto, determinando que 

a indústria submetesse novo dossiê para incorporação propondo novo acordo de 

compartilhamento de risco. 

 
3 O Ministério da Saúde confirmou tratar-se de primeiro projeto de incorporação e aquisição de medicamento 

por compartilhamento de risco em resposta ao meu pedido de esclarecimento, via Lei de Acesso à Informação, 

protocolado sob nº 25820004379202056, em 20/5/2020, e atendido em 9/6/2020. 
4 Em 17/8/2020, a Anvisa aprovou o medicamento onasemnogeno abeparvoveque (nome comercial 

Zolgensma®) – tido como o medicamento mais caro do mundo –, tratamento consistente em terapia gênica 

para corrigir a mutação genética causadora da AME, com uma única aplicação, registrado pela empresa 

Novartis Biociências S.A. 
5 Conforme nota formalizada e publicada no site do Ministério da Saúde, em 8/9/2020. Disponível em: 

<http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-

de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal>. Acesso em: 20 set. 2020.  

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47447-ministerio-da-saude-discute-incorporacao-no-sus-de-novo-medicamente-para-atrofia-muscular-espinhal
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 Como o modelo é inédito, seria implementado através do projeto piloto, cujo processo 

serviria de base para subsidiar a futura edição de norma geral acerca do compartilhamento de 

risco para a incorporação de tecnologias em saúde do âmbito do SUS. A Portaria nº 1.297/2019 

continua vigente, apesar de frustradas as negociações entre o Governo e a indústria fabricante 

do nusinersena em relação ao arranjo contratual inicialmente proposto, e assim, a expectativa é 

que o modelo de compartilhamento de risco futuramente ganhe novos contornos.  

 De modo geral, o acordo de compartilhamento de risco na área da saúde tem tradição 

em muitos países da Europa e nos Estados Unidos. Mesmo nesses países mais economicamente 

desenvolvidos e com um sistema jurídico mais arrojado, o modelo de compartilhamento de 

risco tem sido considerado bastante desafiador e de difícil implementação, em razão de fatores, 

que vão desde os custos de transação até a infraestrutura necessária para a sua execução. 

 No Brasil, deve-se ter em mente que, os modelos disponíveis de avaliação de 

tecnologia em saúde foram essencialmente pensados sobre doenças prevalentes (mais comuns), 

de modo que a aplicação de tais modelos em decisões no âmbito de doenças raras, como é o 

caso da AME, pode encontrar limitações. Esse é um dos motivos para se buscar parâmetros de 

avaliação com base em outros critérios, mais inovadores, para a tomada de decisões mais 

complexas. Nesse sentido, o modelo de compartilhamento de risco, ao mesmo tempo em que 

parece ser uma alternativa para o caso de doenças raras, também deve se restringir a situações 

que envolvam apenas medicamentos inovadores com alto custo e teor tecnológico – ou seja, ser 

aplicado como um regime especial -, conforme será debatido ao longo deste trabalho. 

 Além disso, considerando o atual cenário de escassez orçamentária e de judicialização 

da saúde, em que o Ministério da Saúde se vê obrigado a cumprir os ditames constitucionais da 

garantia do direito à saúde mediante os princípios da universalidade, equidade e integralidade 

do SUS, mas, ao mesmo tempo, também não pode negligenciar as necessidades individuais de 

cada cidadão, a análise e implementação de medidas alternativas de incorporação de tecnologia 

em saúde são muito bem-vindas e oportunas, mas sempre com a devida cautela. 

 Este trabalho, portanto, propõe analisar e responder alguns pontos centrais 

relacionados à viabilidade dos acordos de risk sharing à luz do atual panorama jurídico e do 

inédito caso da incorporação do nusinersena, com base em 3 (três) frentes de análise: 

 

(i) Das noções internacionais como referência para se entender e estabelecer o 

conceito de compartilhamento de risco, que não possui propriamente uma 

definição legal no sistema jurídico brasileiro. 
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(ii) Do caso concreto da incorporação do nusinersena e da forma como o 

Ministério da Saúde está conduzindo a implementação do modelo. 

(iii) Da legislação aplicável aos temas da incorporação de tecnologias no SUS e 

aquisição de medicamentos, assim como, de doutrina e teorias jurídicas que 

podem auxiliar na concepção e desenvolvimento do arranjo contratual. 

 

 O trabalho não pretende analisar o mérito técnico-científico da decisão de 

incorporação do nusinersena e as questões relacionadas à conveniência e à oportunidade 

públicas do caso concreto, as quais, embora não possam e não devam ser ignoradas, não serão 

o foco do presente trabalho, que concentrará esforços na análise de questões jurídicas e na 

proposição de reflexões e apontamentos para uma boa governança dos acordos que, 

potencialmente, surgirão com base no modelo.  

 Por isso, além dos desafios inerentes a todo e qualquer modelo de compartilhamento 

de risco, que serão abordados detalhadamente, é fundamental que se pense na conformação 

jurídica do modelo proposto, uma vez que a experiência obtida com o caso do nusinersena 

pautará a futura regulamentação dos acordos de compartilhamento de risco para incorporação 

de outras tecnologias no âmbito do SUS.  
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 A análise da viabilidade jurídica dos acordos de risk sharing no âmbito da incorporação 

de tecnologias em saúde, que proponho neste trabalho, é conduzida com base no estudo do caso 

concreto da incorporação do nusinersena ao SUS, oficializada por meio da Portaria nº 

1.297/2019, tratado no Brasil como o mais relevante e primeiro caso de compartilhamento de 

risco a ser implementado pelo Ministério da Saúde para aquisição de medicamentos. 

 O processo de aprovação da referida Portaria foi analisada com base nos Relatórios de 

Recomendação emitidos pela CONITEC ao longo do processo, assim como no parecer técnico 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) e 

jurídico da Advocacia Geral da União, ambos obtidos por meio de pedido via Lei de Acesso à 

Informação (Lei nº 12.527/2011). 

 O trabalho visa a analisar o modelo de compartilhamento de risco proposto no caso da 

incorporação do nusinersena, com base em informações públicas disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde e aquelas que pude obter por meio de pedidos de esclarecimentos, via Lei 

de Acesso à Informação. A despeito de o tema de doenças raras e medicamentos órfãos ensejar 

uma série de possíveis debates e análises, do ponto de vista técnico-científico, de política 

pública etc, o objetivo é explorar as bases jurídicas que guiaram a decisão do Ministério da 

Saúde e que fundamentarão este acordo de compartilhamento de risco, trazendo reflexões e 

apontamentos para o estabelecimento de uma futura boa governança do modelo. 

 Este é um dos propósitos fundamentais deste trabalho: jogar luz nas questões jurídicas 

que ainda não foram avaliadas pelo órgão e que, muito possivelmente, deverão ser consideradas 

na formalização do acordo entre o Ministério da Saúde e a fabricante do nusinersena e na 

elaboração da futura norma geral acerca do tema. 

 Para explorar a noção de compartilhamento de risco e o contexto da incorporação de 

tecnologias em saúde e aquisição de medicamentos no Brasil, extraio lições e dados de 

conceituados autores e pesquisadores com atuação proeminente na área da saúde, como a 

pesquisadora Renata Curi Hauegen e o professor Daniel Wang. 

 Também me apoio em artigos científicos estrangeiros publicados em revistas e 

periódicos da área como a The American Journal of Managed Care, Health Economic Review 

e Harvard Business School. Apesar de haver relatos de dificuldade em sistematizar e avaliar 

dados concretos de acordos de risk sharing, porque, por exemplo, muitos deles tramitam sob 

cláusulas de confidencialidade, a literatura estrangeira ainda assim pode oferecer substrato 
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relevante para a análise do tema e trazer referências conceituais importantes para o sistema 

jurídico brasileiro. 
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3 A INCORPORAÇÃO E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO SISTEMA 

PÚBLICO DE SAÚDE 

 

3.1 A incorporação de medicamentos pelo SUS 

 

 A incorporação de medicamentos no âmbito do sistema público de saúde é 

competência atribuída ao Sistema Único de Saúde (SUS) nos termos do artigo 2006, da 

Constituição Federal de 1988 (CF). 

 Em linha com as diretrizes constitucionais, os artigos 19-O e 19-Q7 da 

Lei nº 8.080/1990 determinam que a incorporação, exclusão e alteração pelo SUS de novos 

medicamentos deve ser precedida de análise acerca de três grandes e principais fatores, quais 

sejam, as evidências científicas, a avaliação econômica e o custo-efetividade do medicamento.  

 Nesse sentido, em 28/4/2011, foi publicada a Lei n° 12.401/2011, que alterou a Lei nº 

8.080/1990 e dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde 

no âmbito do SUS. A lei é de extrema relevância para o SUS, uma vez que define os critérios e 

prazos para a incorporação de tecnologias no sistema público de saúde.  

 Também dispõe que o Ministério da Saúde será assessorado pela Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), órgão colegiado de caráter permanente, 

integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, na incorporação, exclusão ou 

alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou 

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 

 As deliberações da CONITEC a respeito da incorporação da tecnologia devem levar 

em consideração, segundo o artigo 18 do Decreto nº 7.646/2011, que disciplina o 

 
6 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

 I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

 [...] 

 V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; 

 [...] 
7 Art. 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos 

necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles 

indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, 

provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. 

 Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão 

aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases 

evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. 

 [...] 

 Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 

procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são 

atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS. 
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funcionamento da Comissão, (a) as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a 

efetividade e a segurança do medicamento objeto do processo, avalizadas pelo órgão 

competente para o registro ou a autorização de uso; (b) a avaliação econômica comparando os 

benefícios e os custos frente às tecnologias já incorporadas, inclusive no que diz respeito aos 

atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível; e (c) o impacto da 

incorporação da tecnologia no SUS. 

 Vale dizer que a tecnologia em saúde está relacionada à aplicação de conhecimentos 

com a finalidade de promover a saúde, prevenir e tratar as doenças e reabilitar as pessoas. São 

exemplos de tecnologias em saúde: medicamentos, produtos para a saúde, procedimentos, 

sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e protocolos 

assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à 

população8. 

 Nesse sentido, o Regimento Interno9 da CONITEC ainda complementa o rol de 

parâmetros, estatuindo que, além dos três supra citados, a CONITEC deve considerar também 

(d) a relevância da incorporação tecnológica para as políticas de saúde prioritárias do SUS; (e) 

as condicionantes necessárias, como o preço máximo de incorporação, critérios técnico-

assistenciais para alocação, estrutura e logística necessários para implantação da tecnologia e 

acompanhamento da tecnologia incorporada, quando aplicável; (f) as contribuições recebidas 

nas consultas públicas; e (g) a inovação e contribuição para o desenvolvimento tecnológico do 

Brasil. 

 É por meio das evidências científicas – representadas em grande parte pelos ensaios 

clínicos - produzidas pela indústria farmacêutica para obtenção do registro do medicamento 

perante a Anvisa que se demonstram a qualidade, a eficácia e a segurança do produto, e assim 

são fundamentais para suportar a incorporação do medicamento pelo SUS. Contudo, os ensaios 

clínicos para desenvolvimento de medicamentos são realizados em ambientes experimentais e, 

assim, sempre diferem da prática real. 

 Em documento produzido e publicado pelo Ministério da Saúde, em 2016, pelo 

Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE), o órgão 

esclarece que, no que diz respeito à incorporação de medicamento pelo SUS, além da qualidade, 

 
8 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 

Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Entendendo a incorporação de tecnologias em saúde no 

SUS: Como se envolver. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/entendendo_incorporacao_tecnologias_sus_envolver.pdf>. 

Acesso em: 12 jan. 2020. 
9 Artigo 2º do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MS nº 2009/2012. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/entendendo_incorporacao_tecnologias_sus_envolver.pdf
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segurança e eficácia do medicamento, deve restar comprovada a vantajosidade da incorporação 

da nova tecnologia em comparação com as alternativas disponíveis no mercado: 

 

“Novos medicamentos são submetidos à avaliação baseada em evidências em diversos 

pontos de seu desenvolvimento, comercialização e uso. Tanto na pesquisa clínica (que 

comprova a sua eficácia e segurança), no registro do produto (que o torna apto a ser 

comercializado no país), e na incorporação em sistemas de saúde, as ferramentas 

básicas de análise são as mesmas, porém as exigências crescem visando reduzir os 

níveis de incerteza de eficácia e segurança. No caso da incorporação, é importante 

garantir que o sistema de saúde adquira uma tecnologia relevante para os cuidados da 

saúde de sua população. 

A grande diferença entre as evidências científicas exigidas para o registro de um 

medicamento e as evidências exigidas para a incorporação no sistema de saúde, é que, 

no último caso, além de comprovar que ela é segura e eficaz, essa tecnologia deve ser 

também mais vantajosa do que as alternativas já disponibilizadas no sistema de 

saúde”
10.  

 

 Contudo, a incerteza quanto ao desempenho do tratamento na prática, ou seja, em reais 

condições de uso, ainda mais tratando-se de medicamentos para doenças raras, como é o caso 

da AME 5q, objeto de estudo neste trabalho, consubstancia-se em um dos maiores desafios para 

os gestores de saúde pública. 

 Os dados gerados a partir da coleta de informações decorrente do uso do medicamento 

em condições reais são conhecidos como Real-World Data (RWD). O termo é usado para 

denominar o conjunto de informações relativas a pacientes, coletadas em condições não ideais 

para investigações científicas (i.e. fora do ambiente controlado de um estudo clínico 

randomizado), que permitem a compreensão de padrões de doenças e tratamentos. Esses dados 

podem ser divididos em três grupos: (i) clínicos, relacionados aos índices de eficácia de 

determinada terapia; (ii) econômicos, relacionados aos recursos destinados à determinada 

terapia e/ou saúde; e (iii) humanísticos, relacionados à qualidade de vida dos pacientes. 

 A evidência clínica gerada a partir da análise do RWD é chamada de Real-World 

Evidence (RWE), e por sua vez, é o termo utilizado para designar a RWD capaz de justificar e 

orientar uma determinada tomada de decisão. Em síntese, uma RWE pode ser encontrada em 

(i) registros administrativos governamentais, (ii) organizações como instituições de pesquisa e 

planos de saúde, (iii) prontuários médicos, (iv) dados estatísticos sobre doenças, e (v) 

informações pós-comercialização sobre o efeito do uso de medicamentos aprovados (dados de 

farmacovigilância), etc. 

 
10 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 

Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Entendendo a incorporação de tecnologias em saúde no 

SUS: Como se envolver. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/entendendo_incorporacao_tecnologias_sus_envolver.pdf>. 

Acesso em: 1º jan. 2020. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/entendendo_incorporacao_tecnologias_sus_envolver.pdf
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 Segundo o Food and Drug Administration (FDA), os dados gerados em condições reais 

de uso do medicamento têm cada vez mais influenciado as decisões em saúde: 

 
“Real-world data (RWD) and real-world evidence (RWE) are playing an increasing 

role in health care decisions. 

 

• FDA uses RWD and RWE to monitor postmarket safety and adverse events and 

to make regulatory decisions. 

• The health care community is using these data to support coverage decisions and 

to develop guidelines and decision support tools for use in clinical practice. 

• Medical product developers are using RWD and RWE to support clinical trial 

designs (e.g., large simple trials, pragmatic clinical trials) and observational 

studies to generate innovative, new treatment approaches. 

 

The 21st Century Cures Act, passed in 2016, places additional focus on the use of 

these types of data to support regulatory decision making, including approval of new 

indications for approved drugs. Congress defined RWE as data regarding the usage, 

or the potential benefits or risks, of a drug derived from sources other than traditional 

clinical trials. FDA has expanded on this definition as discussed below”11. 

 

 A coleta e o uso de RWD e RWE têm sido objeto de amplo debate em todo o mundo. O 

tema ainda está sendo objeto de regulamentação nos Estados Unidos da América. No Brasil, no 

entanto, o debate sobre a matéria é ainda incipiente, de modo que não há regulamentação 

específica acerca da coleta e uso de RWD e RWE. 

 Diante da ausência de regulamentação específica, a coleta e a utilização de RWD e RWE 

é regulada somente por normas esparsas, levantando questionamentos acerca (i) das eventuais 

regras para a coleta e transferência dos RWD (daquele que os obteve para aquele que pretende 

utilizá-los); (ii) das eventuais restrições para a divulgação dos RWD (para fins informativos ou 

promocionais); e (iii) das eventuais restrições para a utilização dos RWD em análises e estudos 

secundários, com propósitos clínicos, econômicos ou humanísticos. 

 O tratamento do tema se dá por uma série de normas aplicáveis à ética médica e à 

proteção de dados pessoais. Nesse sentido, a Constituição Federal12 estabelece os direitos 

fundamentais de privacidade e concede às pessoas o direito de adotar medidas para garantir a 

proteção de suas informações pessoais. 

 O Código Civil13 regula os direitos da personalidade. O Código Penal14 tipifica como 

crime a divulgação de informações obtidas por prática profissional e que podem causar danos 

 
11 Site oficial do Food and Drug Administration - FDA do Governo dos Estados Unidos da América. Disponível 

em: <https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics/real-world-evidence>. 

Acesso em: 3 jan. 2020. 
12 Art. 5°, inciso X, da Constituição Federal/1998.  
13 Art. 21 da Lei nº 10.406/2002. 
14 Art. 154 e 154-A do Código Penal. 

https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics/real-world-evidence
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a terceiros. O Código de Defesa do Consumidor15 estabelece as regras que devem ser 

observadas para a criação e manutenção de bancos de dados e cadastros de pessoas físicas. 

 O Código de Ética Médica16 veda ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 

virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por 

escrito, do paciente. As Normas de Pesquisa Clínica17 protegem a privacidade do paciente e o 

sigilo de seus dados médicos, no âmbito de ensaio clínico. Por fim, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais18 protege os dados pessoais sensíveis relativos à saúde do paciente e impõe 

regras rigorosas de tratamento. 

 As incertezas a respeito do uso do medicamento em condições reais interferem 

drasticamente na tomada de decisão por parte do gestor público, pois influenciam diretamente 

em diversos fatores que devem ser levados em consideração na decisão, tais como: efetividade 

clínica do produto, o impacto no orçamento público e o custo-efetividade do medicamento. 

 A avaliação econômica e orçamentária tem por escopo avaliar tanto a capacidade do 

erário de suportar as despesas decorrentes da incorporação, assim como as consequências 

financeiras resultantes da implementação da nova tecnologia ou da adoção do novo tratamento 

em saúde, delimitada por um quadro de política pública de saúde – como se sabe – restringido 

por recursos finitos e já escassos. 

 A avaliação econômica perpassa pelos seguintes parâmetros: o gasto atual com uma 

dada condição de saúde, o número de indivíduos elegível para o novo medicamento ou 

tratamento, os custos diretos da nova tecnologia e o grau de inserção ou absorção da tecnologia 

após a sua incorporação. Dessa forma, a avaliação econômica e orçamentária mostra-se como 

um instrumento essencial para os gestores do orçamento da saúde pública e suplementar, 

contribuindo decisivamente para a previsão orçamentária pelo Governo. 

 Por fim, o custo-efetividade refere-se à relação entre a efetividade das tecnologias em 

saúde (expressas, por exemplo, através do número de vidas salvas ou de dias livre de doença) 

com os seus custos (expressos em unidades monetárias). A efetividade, por sua vez, é a medida 

do resultado da aplicação de uma intervenção19 em situações usuais, não controladas, da prática 

habitual ou da “vida real”. 

 
15 Art. 43 da Lei nº 8.078/1990. 
16 Art. 73 do Código de Ética Médica. 
17 Resolução CNS nº 251/1997, Resolução CNS nº 466/2012 e Resolução RDC nº 9/2015. 
18 Artigo 11 e seguintes da Lei nº 13.709/2018. 
19 Intervenção é aquilo que é feito buscando alguma mudança e é testada através de pesquisas. Por exemplo, 

fornecer um medicamento, um serviço de aconselhamento, a melhoria do ambiente são todos descritos como 

intervenções. 



23 

 

 A incorporação de um medicamento pelo SUS depende da avaliação, portanto, do 

equilíbrio da relação de custo-efetividade do medicamento. Ainda que, pelo fato de o 

medicamento ser registrado perante a Anvisa, e, portanto, ser incontestável que traz algum 

benefício clínico ao paciente, é preciso quantificar e mensurar tais benefícios. Destaque-se que 

para se considerar a incorporação de um medicamento, esse deve estar devidamente registrado 

perante a Anvisa, fato que permite alguma presunção de um mínimo de benefício clínico ao 

paciente. 

 Assim, em termos práticos, se um medicamento apresenta um baixo resultado no 

benefício proporcionado ao paciente, então, tal fato certamente deve influenciar na redução de 

seu preço, ao passo que, ao contrário, em o medicamento apresentando resultado positivo no 

benefício ao paciente, pode-se justificar a elevação do preço do produto. 

 O problema é que grande parte das informações que podem mitigar as incertezas sobre 

o uso do medicamento em condições reais depende da incorporação pelo SUS e apenas podem 

ser alcançadas após a dispensação aos pacientes de forma indistinta. 

 Nesse sentido, Renata Curi Hauegen, doutora em Ciências em Políticas Públicas, 

Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), esclarece 

que, nos últimos anos, o desenvolvimento de estruturas de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(ATS) alterou a dinâmica de incorporação de medicamentos possibilitando políticas públicas 

que passam a exigir outras análises, como relação custo-efetividade como condição para que o 

produto passe a integrar o sistema público de saúde20. 

 Assim, resta evidente que, se já há previamente alguma incerteza – ao menos para o 

gestor público – a respeito do resultado clínico em virtude do uso do medicamento na prática, 

a avaliação do equilíbrio da relação custo-efetividade do produto fica bastante prejudicada. 

 Neste momento, vale um pequeno esclarecimento acerca da incorporação de 

medicamentos para doenças raras21. Apesar de existir uma Política Nacional de Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças Raras, criada pela Portaria nº 199/2014 do Ministério da 

Saúde, com normas consolidadas pela Portaria nº 2/2017, não há diretrizes e regras específicas 

de análise para incorporação de tecnologias no âmbito das doenças raras, ou seja, os 

medicamentos destinados a doenças de baixa prevalência (medicamentos órfãos) são 

 
20 HAUEGEN, Renata Curi. Risk Sharing Agreements: Acordos de Partilha de Risco e o Sistema Público de 

Saúde no Brasil – Oportunidades e Desafios – Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto 

de Economia, 2014, p. 8-10. 
21 Não há uma definição unânime para doença rara. Comumente, é definida por pertencer ao grupo das doenças 

que afetam uma pequena parcela da população. Em termos gerais, é possível afirmar que se encontram numa 

faixa de prevalência máxima variável de 0,5 a 7 por 10.000 habitantes. 
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analisados, para fins de incorporação pelo SUS, pelos mesmos parâmetros empregados aos de 

grande prevalência. 

 Porque o público-alvo é extremamente reduzido e por não haver a possibilidade de 

diluir o custo de desenvolvimento entre grandes grupos populacionais, os medicamentos órfãos 

acabam sendo mais caros que os convencionais. Soma-se o fato de que, para a maior parte dos 

medicamentos órfãos, não há produto alternativo capaz de permitir uma comparação de custo-

efetividade entre eles. 

 Em razão desse cenário, que dificulta o acesso ao medicamento por parte dos 

portadores de doenças raras, muitos pacientes acabam se valendo do Poder Judiciário para 

concretizar o seu tratamento, engrossando o movimento da judicialização, que vem 

predominando nos tribunais brasileiros, como será abordado em capítulo seguinte. 

 

3.1.1 A judicialização da saúde e o necessário olhar sobre a escassez de recursos públicos  

 
 A análise sob a perspectiva econômica e orçamentária da incorporação de um 

medicamento tem sua relevância também diretamente relacionada ao atual cenário de tensão 

entre o direito constitucional à saúde consubstanciado pelo artigo 19622 da CF e as teorias da 

“reserva do possível” e do “mínimo existencial” que perpassam pelas opções políticas dos 

gestores e pela forma como o Poder Judiciário se posiciona quando demandado a exercer a sua 

jurisdição sobre a matéria, no chamado fenômeno da “judicialização da saúde”. 

 O tema não é novo. Muito pelo contrário, desperta, há muito tempo, inquietação e 

discussões nos mais variados meios desde o acadêmico, passando pelos profissionais de direito 

até os gestores públicos. 

 Em 2014, o professor Daniel Wang, juntamente com outros autores, fez um estudo23 

bastante rico e esclarecedor do cenário da judicialização da saúde no Município de São Paulo, 

trazendo conclusões importantes a respeito do fenômeno da judicialização não só localmente, 

mas também do impacto causado no sistema público de saúde como um todo, que podem ser 

notados até os dias de hoje. 

 
22 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 
23 WANG, Daniel Wei L.; VASCONCELOS, Natália Pires de; OLIVEIRA, Vanessa Elias de; TERRAZAS, 

Fernanda Vargas. Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público e 

organização federativa. Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro 48(5):1191-1206, set./out. 2014. 
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 Wang, Vasconcelos, Oliveira e Terrazas asseveram que o Judiciário brasileiro é 

bastante receptivo a demandas individuais de pleito pela concessão de medicamentos, insumos 

e tratamentos de saúde pelo SUS. No município de São Paulo, por exemplo, levantamentos 

estatísticos apontam que há uma taxa de sucesso por volta de 85% dos demandantes contra o 

Estado. 

 Afirmam os autores que o Judiciário brasileiro tem uma tendência a desconsiderar o 

impacto orçamentário de uma decisão judicial que obriga o SUS a fornecer um determinado 

tratamento. Para os juízes, de uma forma geral, argumentos relativos ao orçamento público, 

como a escassez de recursos e a não previsão de gasto, assim como a inexistência do 

medicamento pleiteado na lista do SUS, não são razões suficientes para se denegar o pedido do 

paciente por se tratar de garantia constitucional. 

 Nesse sentido, concluem que o Judiciário, ao adotar as teses de responsabilidade 

solidária entre os entes da federação pela assistência farmacêutica, bem como, de acesso 

irrestrito aos medicamentos e tratamentos pleiteados mesmo que não inclusos no rol do SUS, 

acabam por redesenhar a política de assistência farmacêutica do SUS, interferindo na forma de 

organização do sistema. 

 A política de assistência farmacêutica é uma das mais afetadas pelo fenômeno da 

judicialização, pois este acaba interferindo no arranjo federativo da organização do sistema, 

onde as políticas de saúde que demandam mais recursos e melhor infraestrutura foram alocadas 

para os entes com maior capacidade de provê-las – como os Estados e a União – , e as políticas 

residuais mais simples e de baixa complexidade alocadas para os Municípios. 

 Em maio de 2019, em caso paradigmático e de extrema relevância, o STF julgou o 

Recurso Extraordinário (RE) 657.71824, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do 

Ministro Marco Aurélio, e decidiu o tema acerca da obrigação do Estado de fornecer 

medicamentos experimentais sem registro no país. O Plenário, por maioria de votos, fixou a 

seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral: 

 

1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 

2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de 

medicamento por decisão judicial. 

 
24 Agravo regimental no Recurso Extraordinário 657.718 MINAS GERAIS. Supremo Tribunal Federal. Relator 

Ministro Marco Aurélio. Julgado em 22/05/2019. Publicado no DJE de 25/10/2019. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4143144>. Acesso em: 28 jan. 2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4143144
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3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 

sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior 

ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 

a. a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de 

medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; 

b. a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 

exterior; 

c. a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 

4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa 

deverão ser necessariamente propostas em face da União. 

  

 Segundo os ministros que votaram, e venceram por maioria, pela desobrigação do 

Estado de fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, não se trata de negar direito 

fundamental à saúde, mas trata-se de analisar que a arrecadação estatal, o orçamento e a 

destinação à saúde pública são finitos. E ainda, para cada liminar concedida, os valores são 

retirados do planejamento das políticas públicas destinadas a toda coletividade. Na avaliação 

dos ministros, esse sopesamento é importante, pois caso contrário prevalecerá a seletividade 

sobre a universalidade do sistema de saúde25. 

 Como a decisão foi proferida no final de 2019, é necessário acompanhar os seus efeitos 

nos Tribunais para se chegar a alguma conclusão a respeito de mudanças nos entendimentos 

dos juízes. 

 Por sua relevância, vale também mencionar os outros dois temas discutidos no âmbito 

do STF relacionados ao assunto: (a) RE 855.178, por meio do qual o colegiado decidiu que os 

entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e o (b) RE nº 

566.471, atualmente, em meio a julgamento, em que, contudo, o STF já definiu um 

posicionamento bastante rigoroso e estrito acerca da extensão da obrigação do Estado em 

fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente. 

 Para ilustrar a complexidade do tema, que dividia opiniões, seguem exemplos de duas 

decisões do Poder Judiciário que sopesam os princípios de direito e fazem uma reflexão sobre 

as implicações econômicas das políticas públicas de acesso à saúde e das escolhas políticas 

nessa área. 

 
25 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857&caixaBusca=N>. Acesso em: 

28 jan. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857&caixaBusca=N
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 A primeira refere-se à decisão proferida no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela 

Antecipada 175, pelo Presidente e Relator Ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal 

Federal (STF), em 17/3/2010. 

 Na referida decisão, o Ministro Gilmar Mendes assevera que as divergências na 

doutrina acerca do efetivo alcance da proteção da norma constitucional do direito à saúde 

resultam, especialmente, da natureza prestacional desse direito e da necessidade de 

compatibilização do que se convencionou chamar de princípios do “mínimo existencial” e da 

“reserva do possível”. 

 No que diz respeito aos direitos sociais, o Estado deve prover não só o aparato capaz 

de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito universal como a 

saúde, como também, dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de 

cada cidadão. Por conta dessa dicotomia, exige-se a adoção de critérios distributivos para os 

recursos financeiros26. 

 A conclusão é de que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento ou 

tratamento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente 

da existência de uma política pública que o concretize, mas há sim um direito subjetivo público 

a políticas sociais e econômicas que promovam e recuperem a saúde. 

 Já na segunda decisão, proferida liminarmente em tutela provisória de urgência, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina constatou que a corrente a qual vinha se filiando 

(de ampla concessão de tutela para acesso ao medicamento), acabou instaurando uma 

verdadeira injustiça social, uma vez que as tutelas concedidas acabam subtraindo os 

investimentos necessários para a manutenção e ampliação das políticas públicas de saúde já 

instituídas.  

 Nesse sentido, asseverou-se na decisão que o Poder Judiciário acaba por utilizar o 

dinheiro que seria investido na área de saúde em prol de toda a comunidade, direcionando-o a 

uma reduzidíssima parcela da sociedade27.  

 E assim a magistrada fez uma ponderação a respeito dos valores gastos em ações 

envolvendo fornecimento de medicamento pelo Município de Itajaí, entre 2016 e 2017, segundo 

o Portal da Transparência, chegando à seguinte conclusão: (a) Do total de R$ 10.602.379,92 

empenhado para aquisição de medicamentos, R$ 2.272.127,25 foram sequestrados para 

 
26 STF. Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) 175 Ceará. Presidente Relator Min. Gilmar 

Mendes. Julgado em 17/3/2010. 
27 TJSC. Proc. nº 0316027-47.2017.8.24.0033. Vara da Fazenda Pública, Executivo Fiscal e Acidentes do 

Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Itajaí. Juíza de Direito Dra. Sonia Maria Mazzetto Moroso 

Terres. Decisão proferida em 26/4/2018. 
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cumprimento de decisões judiciais para 102 pessoas; (b) O valor com as ações judiciais de 

medicamentos para 102 pessoas representaram 21,4% de todo o valor empenhado para todo o 

município; (c) A população de Itajaí era estimada na época em 212.615 pessoas e das 212.615 

pessoas, apenas 102 utilizaram 21,4% de todo o valor empenhado para aquisição de 

medicamentos; (d) Os cidadãos que se beneficiaram das ações judiciais representaram 0,04% 

da população total do município.  

 Dessa forma, a magistrada conclui na decisão que, diante do levantamento de tais 

dados, é inevitável reconhecer que a intervenção do Poder Judiciário na área da saúde, ao invés 

de realizar a promessa constitucional de prestação universalizada e igualitária do serviço, acaba, 

fatalmente, criando desigualdades em detrimento da maioria da população, que continua 

dependente das políticas universalistas implementadas pelo Poder Executivo. 

 A escolha da destinação dos recursos para uma política em detrimento da outra leva a 

situações limítrofes, resultando, muitas vezes, na necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, como nos casos acima mencionados.  

 O quanto disponibilizar e a quem atender consubstancia-se no dilema das típicas 

opções políticas dos gestores de saúde, onde se inclui a tomada de decisão no âmbito das 

incorporações de tecnologias de saúde no SUS. 

 

3.2 A análise de custo-efetividade na incorporação de novas tecnologias em saúde 

 

 Ainda que a Avaliação de Tecnologias em Saúde tenha sido institucionalizada por 

meio da criação de um departamento específico no âmbito do Ministério da Saúde – a 

CONITEC – fato é que ainda não há bases metodológicas concretas para a incorporação no 

quesito avaliação de custo-efetividade, transcorrendo o processo, muitas vezes, de forma 

casuística. 

 Nesse sentido, em 2011, o professor Daniel Wang já enfatizava a importância da ATS, 

porém sustentando haver uma falta de consenso de como fazê-la: 

 

“Embora seja razoavelmente consensual entre os gestores de sistemas de saúde que a 

ATS deve ser levada em consideração no momento de tomada de decisão – por gerar 

eficiência, economia de recursos, redução de gastos, promoção da equidade e maior 

transparência -, não é consensual a forma como isso deve ser feito. 
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Afinal, como calcular benefícios em saúde? O que são benefícios em saúde? Como 

comparar diferentes tratamentos? Quais os custos que devemos considerar? Diferentes 

metodologias de ATS podem trazer diferentes respostas”28. 

 

 Há diversas metodologias técnicas e científicas para se realizar a ATS, como por 

exemplo, por meio de análise de custo-minimização29, custo-benefício30, custo-utilidade31 e 

custo-efetividade, que é o critério adotado pelo Ministério da Saúde no âmbito da incorporação 

do nusinersena, objeto deste trabalho, razão pela qual tratarei neste capítulo somente dele. 

 O Brasil não tem oficialmente estabelecido o chamado limiar de custo-efetividade, ou 

seja, um valor numérico referencial que defina o que seria o uso eficiente dos recursos e que 

fixe um valor abaixo do qual se possa justificar a incorporação de uma tecnologia. Este tema é 

altamente controverso no meio, tendo tanto defensores quanto críticos. 

 O termo “limiar de custo-efetividade” vem de razão de custo-efetividade incremental 

(ICER, do inglês incremental cost-effectiveness ratio), expressa em custo adicional por um 

desfecho de saúde ganho, em geral, anos de vida ajustados por qualidade (QALY, do inglês 

quality-adjusted life years) ou anos de vida salvos32. 

 Os críticos da adoção de um limiar sustentam que as avaliações econômicas estão 

apoiadas, muitas das vezes, em modelos matemáticos cujos parâmetros e pressupostos podem 

ser eleitos de forma aleatória, sem fundamento nas melhores evidências disponíveis, 

produzindo resultados enviesados. 

 Já aqueles que defendem a adoção de um limiar, entendem que a medida poderia 

contribuir para uma gestão mais eficaz e transparente da oferta e demanda por tecnologias, além 

 
28 WANG, Daniel Wei Liang. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise econômica e análise 

de decisão. Marcelo Eidi Nita et al. (Org.), Porto Alegre, Artmed, 2010. Revista de Direito Sanitário, São 

Paulo. v. 12, n. 2, p. 318-324, Jul./Out. 2011. 
29 Segundo definição dada pelo professor Daniel Wang no artigo supracitado: A análise de custo-minimização 

calcula os custos em unidades monetárias (dinheiro) associados ao tratamento de determinadas doenças e de 

seu peso social (prevalência, incidência, morbidade e mortalidade). Esta análise examinaria os custos de se 

tratar um determinado problema de saúde e indicaria os tratamentos menos custosos. 
30 Segundo definição dada pelo professor Daniel Wang no artigo supracitado: A análise de custo-benefício 

compara diferentes alternativas de intervenção ou saúde, considerando seus custos (em unidades monetárias) 

e seus benefícios em forma de unidade monetária. Os benefícios são calculados por quanto os indivíduos 

ganhariam em produtividade de trabalho e rendimentos se tivessem a saúde melhorada por um tratamento ou 

por quanto poderia ser economizado com gastos decorrentes da doença (internação, por exemplo). Outra forma 

de calcular o benefício em unidade monetária é pesquisar em quanto (dinheiro) os indivíduos precificariam a 

melhora de saúde que o tratamento poderia oferecer. 
31 Segundo definição dada pelo professor Daniel Wang no artigo supracitado: compara diferentes alternativas de 

intervenção em saúde, considerando seus custos (em unidades monetárias) e seus benefícios em anos de vida 

ajustados pela qualidade de vida. O indicador de custo-utilidade é o QALY (Quality-adjusted life years). 

Análises de custo-utilidade, em especial o QALY, têm sido bastante utilizadas por sistemas de saúde ao redor 

do mundo. O exemplo mais conhecido é o do sistema de saúde do Reino Unido (National Health Institute - 

NHS). 
32 PINTO, Márcia; SANTOS, Marisa; TRAJMAN, Anete. Limiar de custo-efetividade: uma necessidade para o 

Brasil? J Bras Econ Saúde 2016; 8(1): 58-60. 
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de auxiliar na tomada de decisão e na análise do uso dos recursos do orçamento público de 

forma mais efetiva. 

 Vários países adotam o limiar de custo-efetividade. Nas Américas, apenas Chile, 

Colômbia, Canadá e México possuem limiares, embora nem sempre sejam adotados 

formalmente nos processos de tomada de decisão. Embora os Estados Unidos tenham um valor 

referencial, na prática, seu uso não é recomendado.  

 Há muitos anos, o limiar de custo-efetividade mais conhecido e mencionado no meio 

é o publicado pela Comissão de Macroeconomia e Saúde da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)33, de 2001. Nesse modelo, o limiar tem base no PIB per capita do país e na estimativa 

do valor econômico de um ano de vida saudável, estabelecendo para tanto uma escala (muito 

custo-efetiva, custo-efetiva e não custo-efetiva) com base nesse critério. 

 Não aprofundarei as discussões ao redor dessa questão, pois foge ao escopo do 

trabalho. A menção deste ponto é importante para ilustrar o quanto a avaliação do equilíbrio da 

relação custo-efetividade do produto é complexa e desafiadora não só do ponto de vista das 

ciências médicas, mas também do ponto de vista econômico e de política pública. A 

metodologia utilizada numa ATS influencia fatalmente a tomada de decisão do gestor público.  

 

3.3 A aquisição de medicamentos pelos entes públicos para abastecimento do SUS 

 

 Uma vez incorporados pelo SUS, o acesso aos medicamentos depende de um 

financiamento sustentado entre as três esferas governamentais. A definição da política de 

Assistência Farmacêutica e os medicamentos a serem disponibilizados no âmbito do SUS em 

cada programa, em qualquer que seja a instância gestora do SUS, deve estar previamente 

respaldada pelos respectivos recursos financeiros que possibilitem as ações. 

 Além de responsabilidade das três esferas gestoras, o sistema de financiamento da 

Assistência Farmacêutica é discutido e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). A 

CIT é uma instância colegiada composta por integrantes do Ministério da Saúde, Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems), constituindo-se em foros permanentes de negociação, articulação e 

decisão entre os gestores públicos para debate de questões operacionais e construção de pactos 

nacionais, estaduais e regionais no SUS. 

 
33 World Health Organization (WHO). Macroeconomics and health: investing in health for economic 

development. Report of the Commission on Macroeconomics and Health. Geneva: World Health Organization; 

2001. 
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 Com a publicação do Decreto nº 7.508/2011, houve uma grande valorização desse foro 

de governança, por meio do qual se estabeleceu que as CIT’s pactuarão a organização e o 

funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. 

 A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é a lista orientativa que 

contempla os medicamentos e insumos que devem ser disponibilizados no SUS. A Portaria 

GM/MS nº 204/2007 estabelece que os recursos federais são repassados na forma de blocos de 

financiamento, entre os quais o Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, que é 

formado por três componentes: o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) e Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica (CEAF). 

 O CBAF destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde. 

De acordo com o artigo 3º, da Portaria nº 1.555/2013, o financiamento do CBAF deve ser 

aplicado, no mínimo, conforme os seguintes valores dos orçamentos próprios da: (i) União, de 

R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por habitante/ano; (ii) dos Estados, de R$ 2,36 (dois reais 

e trinta e seis centavos) por habitante/ano; e (iii) dos Municípios, de R$ 2,36 (dois reais e trinta 

e seis centavos) por habitante/ano. 

 Alguns medicamentos são adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde 

e, então, distribuídos aos Estados, a quem compete, por sua vez, distribuir aos Municípios. 

Outros medicamentos podem ser distribuídos diretamente pelos fornecedores aos Municípios 

com população maior que 500.000 (quinhentos mil) habitantes. 

 O CBAF contempla, por exemplo, medicamentos fitoterápicos, insulinas humanas, 

contraceptivos orais e injetáveis, DIU (dispositivo intrauterino) e diafragma34. 

 Já o CESAF destina-se à garantia de acesso equânime a medicamentos e insumos, para 

prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com 

importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações 

vulneráveis, contemplados em programas estratégicos do SUS. 

 Os medicamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos Estados 

e Distrito Federal, cabendo a estes o armazenamento e distribuição aos Municípios. O CESAF 

contempla medicamentos destinados a pacientes portadores de tuberculose, malária, doença de 

 
34 Disponível em: <http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-

basico-da-assistencia-farmaceutica-cbaf>. Acesso em: 14 dez. 2019. 

http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-basico-da-assistencia-farmaceutica-cbaf
http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-basico-da-assistencia-farmaceutica-cbaf
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chagas, cólera, meningite e outras doenças decorrentes de situação de pobreza, assim como, 

influenza, doenças hematológicas, vacinas, soros e imunoglobinas35. 

 O CEAF36 é regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.554/201337 e tem por objetivo 

garantir a integralidade do tratamento medicamentoso para todas as doenças abrangidas pelo 

componente e definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) conforme as 

diversas linhas de tratamento e cuidado. 

 Em relação ao tratamento medicamentoso em si, no âmbito da Assistência 

Farmacêutica, o CEAF interage diretamente com o CBAF, uma vez que o tratamento de 

inúmeras doenças de competência do CEAF inicia-se na rede de atenção básica, de competência 

do CBAF. Essa forma de organização garante a integralidade do tratamento medicamentoso e 

auxilia na divisão das responsabilidades entre os entes federados. 

 Os medicamentos contemplados nas linhas de cuidado para as doenças tratadas no 

âmbito do CEAF estão divididos em 3 (três) grupos com características, responsabilidades e 

formas de organização diversas, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Doenças tratadas no âmbito do CEAF38 

 

CEAF 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Responsabilidade 

pelo financiamento 

União Secretarias Estaduais 

de Saúde 

União, Secretarias 

Estaduais de Saúde e 

Municípios 

Responsabilidade 

pela aquisição e 

dispensação 

União (Grupo 1A) e 

Secretarias Estaduais 

de Saúde (Grupo 

1B*) 

Secretarias Estaduais 

de Saúde 

Municípios 

* Mediante transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, na modalidade 

“Fundo a Fundo”. 

  

 
35 Disponível em: <http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/cesaf>. Acesso 

em: 14 dez. 2019. 
36 Disponível em: <http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-

especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf>. Acesso em: 14 dez. 2019. 
37 Alterada pela Portaria GM/MS nº 1.996/2013. 
38 Informações da tabela extraídas do site do MS disponíveis em: <http://www.saude.gov.br/assistencia-

farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf>. Acesso 

em: 30 dez. 2019. 

http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/cesaf
http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf
http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf
http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf
http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf
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 Via de regra, os medicamentos são adquiridos por meio de licitação, onde são 

identificados e pesquisados pelo princípio ativo. Os procedimentos licitatórios seguem os 

critérios estabelecidos pela Lei nº 8.666/1993. Na maior parte dos procedimentos, a compra é 

realizada por meio de pregão eletrônico, regido pelo Decreto nº 10.024/2019 e anteriormente 

pelo revogado Decreto nº 5.450/2005 para as licitações cujos editais tenham sido publicados 

até 28/10/2019. Em alguns casos, pode haver dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos 

termos dos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993.  

 O Ministério da Saúde, especificamente, adquire medicamentos para os programas de 

assistência farmacêutica diretamente por meio de licitação ou de transferência de recursos às 

Secretarias Estaduais de Saúde como mencionado acima no caso da aquisição de medicamentos 

no âmbito da CEAF. As compras realizadas por meio de licitação são registradas no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). 

 Novas propostas de introdução de medicamentos no mercado público e privado e 

formas de aquisição vêm sendo estudadas e implementadas com o objetivo de equilibrar e 

mitigar as incertezas sobre o uso do medicamento em condições reais, o alto custo dos produtos 

e a demanda dos pacientes, sobretudo no contexto das doenças raras. 

 Tais propostas estão inseridas num cenário em que, cada vez mais, pensam-se as 

aquisições e contratações do setor público não só para o cumprimento das diversas missões 

governamentais, mas também para uma utilização mais articulada do potencial econômico de 

tais demandas, que podem viabilizar muitos outros objetivos relacionados ao processo de 

desenvolvimento do país. 

 Há uma linha, refletida no trabalho publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Ipea, no Texto para Discussão de 201439, de que o Estado, enquanto comprador, 

deve assegurar que as análises para efetivação da compra devem ir muito mais além do que 

apenas analisar o preço para garantir que os resultados obtidos sejam os melhores possíveis 

para a sociedade: 

 

“Este movimento recente reflete o reconhecimento do impacto que estes processos 

podem ter nas relações comerciais internacionais. Tais princípios centrais incluem 

aspectos tradicionais, como competição aberta e efetiva, conduta ética e justa das 

partes envolvidas, transparência e accountability e igualdade de condições de 

competição, aos quais diversos países têm incorporado mais recentemente o conceito 

de value for money. Bastante aplicado em análises de viabilidade de parcerias público-

privadas (PPPs), esta definição refere-se às vantagens socioeconômicas tangíveis ou 

 
39 Esse trabalho teve por objetivo discutir o uso do poder de compras público (public procurement), analisando 

dados sobre o perfil das firmas industriais contratadas pelo governo federal no período compreendido entre 

2001 e 2010. [....] A hipótese central deste estudo é que as empresas com características microeconômicas mais 

associadas à inovação e à competitividade não têm sido as mais beneficiadas pelo governo em suas aquisições.  
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intangíveis obtidas nas compras e contratações públicas, e implica essencialmente que 

o Estado, como comprador, assegure que as análises anteriores à efetivação da compra 

se estendam além do preço para garantir que os resultados obtidos sejam os melhores 

para a sociedade”40. 

  

 Dessa forma, o aproveitamento desse potencial econômico e a constatação das 

possibilidades de uma utilização mais estratégica das compras públicas têm ganhado relevância 

no cenário nacional nos últimos anos. 

 Nesse estudo, com base em farta literatura econômica, o Ipea conclui que considerando 

a finalidade primária das compras públicas, qual seja garantir ao governo o fornecimento de 

bens e a prestação de serviços necessários ao seu funcionamento, o uso estratégico da demanda 

governamental pode aperfeiçoar o desempenho do governo nas ações sob sua responsabilidade 

e garantir mais rapidez na consecução de determinados projetos, com melhoria da qualidade do 

serviço público.  

 O Ipea destaca todos os benefícios que podem ser extraídos quando o governo tem 

conhecimento e faz o uso estratégico do seu poder de compras, que vão desde minimização de 

disparidades regionais até incentivos às atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D): 

 

“Para Edquist, Hommen e Tsipouri (2000), as compras poderiam ser adicionalmente 

utilizadas para aumentar a demanda, estimular a atividade econômica e o emprego, 

proteger as firmas domésticas da competição externa, aumentar a competitividade 

entre as firmas ao atrair campeãs nacionais para desempenhar atividades de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), minimizar as disparidades regionais e criar empregos para 

setores marginais da força de trabalho”41. 

 

 A legitimidade de uma ação estatal articulada para o uso do poder de compra público 

se justifica, pois especialmente no caso de mercados fragmentados dominados por assimetria 

de informação, os compradores (tanto privados quanto públicos) podem não estar cientes e 

informados sobre os produtos e as inovações que o mercado oferece ou potencialmente pode 

vir a oferecer, e assim, a ação governamental seria ideal para articular e comunicar preferências 

de demandas. 

 Assim, dadas as falhas de mercado tão presentes na indústria farmacêutica, e 

considerando que as tecnologias muito inovadoras são de difícil avaliação em relação aos seus 

valores nas fases iniciais de desenvolvimento, a ação do governo e de suas “mãos visíveis” 

 
40 SQUEFF, Flávia de Holanda Schmidt. Texto para Discussão. O poder de compras governamental como 

instrumento de desenvolvimento tecnológico: Análise do caso brasileiro. Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Ipea, Brasília: Ipea, 2014, p. 7. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21116>. Acesso em: 4 jan. 

2020. 
41 Ibid., p. 10. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21116
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podem ser bastante úteis para preparar e promover os mercados com políticas de incentivo e 

demonstração de potencial de tecnologia. 

 É inegável que pedidos públicos de uma inovação podem ser um sinal para o setor 

privado no sentido de indicar um caminho para a convergência de padrões, reduzindo assim os 

custos de transação e aprendizado das empresas. Essa é a conclusão de Squeff no estudo 

publicado pelo Ipea. 

 As estatísticas mostram que os medicamentos dos componentes especializado (CEAF) 

e estratégico (CESAF) do SUS, onde se incluem os medicamentos de alto custo, merecem 

especial atenção do governo. 

 Estudo do Ipea42, elaborado por Fabíola Sulpino Vieira, especialista em políticas 

públicas e gestão governamental na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea, 

indica que o Ministério da Saúde vem assumindo cada vez mais o custeio direto de 

medicamentos de alto custo. 

 O gráfico abaixo reproduzido do estudo do Ipea demonstra que esse gasto (com os 

componentes especializado e estratégico) é o que tem maior representatividade nas despesas 

totais e vem aumentando desde 2010. Na visão do Instituto, o aumento dos gastos diretos 

assumidos pelo próprio Ministério da Saúde estão relacionados a despesas que vão desde 

medicamentos adquiridos em razão de decisões judiciais (e estas podem ser a causa em grande 

parte da iniquidade no SUS), de incorporação de novos medicamentos e de oferta de 

medicamentos por meio da Farmácia Popular, que tem se mostrado uma alternativa mais cara 

que a dispensação nas unidades do SUS. 

 

Figura 1 - Evolução do gasto com medicamentos do SUS de 2010 a 201643 

 
42 VIEIRA, Fabíola Sulpino. Texto para Discussão. Evolução do gasto com medicamentos do Sistema Único de 

Saúde no período de 2010 a 2016. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, Rio de Janeiro: Ipea, 

2018, p. 18. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/180117_td_2356.pdf>. 

Acesso em: 28 jan. 2020. 
43 Ibid., p. 18. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/180117_td_2356.pdf
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 Segundo o levantamento do Ipea, em relação ao aumento do gasto com medicamentos, 

além das ações judiciais, envolvendo principalmente produtos novos e mais caros, a 

incorporação tecnológica pode ser um fator significativo, pois no período entre janeiro de 2012 

e junho de 2016, das 485 submissões à CONITEC, 267 (55%) referiam-se a solicitações de 

incorporação de produtos farmacêuticos, tendo sido incorporados 93 medicamentos das 171 

solicitações encerradas com decisão do plenário. 

 A estimativa é de que os medicamentos de alto custo, geralmente protegidos por 

patentes, sejam os vetores principais do aumento do gasto com saúde nos próximos anos, tanto 

em razão do crescimento da demanda quanto pela incorporação de novos tratamentos.  

 A iniciativa do governo brasileiro de pensar em novos e inovadores arranjos 

contratuais com o setor regulado visando à ampliação do acesso à saúde e à racionalização do 

uso dos recursos públicos, portanto, é positiva e cada vez mais necessária diante do atual 

cenário. 

 Especialmente no caso de doenças raras, há um contexto bastante preocupante: há uma 

escassez de conhecimento médico e científico acerca dessas doenças, de infraestrutura 

compatível com as diferentes necessidades de saúde de cada paciente, de acesso a 

medicamentos e acompanhamento dos tratamentos. Assim, os pacientes acabam alcançando os 

medicamentos, na maioria das vezes por via judicial e o SUS acaba atendendo tais demandas 

de forma fragmentada e sem planejamento, com grande desperdício de recursos44. 

 É preciso reconhecer que a incorporação de medicamentos para doenças raras e sua 

respectiva aquisição pelo Governo, sem dúvida, devem ser pensadas num contexto 

diferenciado, à margem dos demais medicamentos mais convencionais. Nesse sentido, 

vislumbram-se necessárias soluções negociadas entre Governo, provedores de serviços de 

 
44 A externalização desse preocupante contexto foi extraída de publicação da Associação da Indústria 

Farmacêutica de Pesquisa – Interfarma, que apresentou suas conclusões, em documento intitulado “Doenças 

Raras: Contribuições para uma Política Nacional”, datado de março de 2013. 
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saúde e indústria para garantir uma política pública de saúde eficaz aos pacientes portadores de 

doenças raras. 

 Segundo Hauegen, adicionalmente, novos procedimentos têm sido pensados e 

implementados nas etapas de registro, incorporação e precificação de tecnologias em saúde com 

o objetivo de manejar e alocar melhor o orçamento público, socorrendo-se os gestores de 

evidências complementares como principal ferramenta: 

 

“As novas estratégias relacionadas à incorporação pretendem, entre seus objetivos, 

oferecer meios ao Estado de realizar a melhor decisão, contornando os custos de 

oportunidade que sua escolha implica. 

 

[...] 

 

Nesse contexto, nos deparamos com o Acordo de Partilha de Risco (APR), em uso em 

diversos países mais desenvolvidos, que se anuncia como modelo de aquisição de 

medicamentos no qual o preço não é fixado na oportunidade da aquisição, mas após a 

avaliação de seu uso na prática”45. 

 

 Como explicou em sua tese, a autora utiliza o termo Acordo de Partilha de Risco 

(APR), porém o modelo contratual aparece definido na literatura sob diversos termos, sobretudo 

na língua anglo-saxônica, e, frequentemente, é tratado com outras políticas farmacêuticas que 

vinculam novas evidências a alguma decisão administrativa, como o registro ou a incorporação. 

 Neste trabalho, optei pelo termo em inglês, qual seja, acordo de risk sharing, por ser o 

termo empregado com bastante frequência pelo setor privado, no Brasil, ou pela nomenclatura 

utilizada pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 1.297/2019, qual seja, “acordo de 

compartilhamento de risco”. 

 

  

 
45 HAUEGEN, op. cit, p. 10. 
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4 O CONCEITO DE RISK SHARING 

 

4.1 Definição e características do acordo de risk sharing 

 

 O acordo de risk sharing é bastante amplo e não possui uma definição legal própria. 

Trata-se do gênero de um arranjo contratual sob o qual podem se estabelecer diversas espécies 

de modelos.  

 Na área da saúde, especificamente, o acordo de risk sharing está atrelado à teoria de 

saúde baseada em valor (em inglês, value-based health care). Para a aplicação da value-based 

health care são utilizadas diversas ferramentas, dentre elas, os contratos inovadores e baseados 

em valor, como o acordo de risk sharing. Esse tipo de contrato não está baseado em volume de 

venda, mas sim no coeficiente clínico-econômico que podem proporcionar e no 

compartilhamento de riscos entre as partes. 

 Segundo a definição do eminente professor da Harvard Business School, Michael 

Porter, a value-based health care é uma iniciativa que visa a reestruturar os sistemas de saúde 

ao redor do mundo buscando agregar valor para o paciente e pode ser assim definida: 

 

“Value-based health care is one of the most important topics in health care 

transformation today. Value-based approaches to organizing care are widely touted as 

critical to improving the health outcomes of patients worldwide and controlling 

runaway health care costs. Value-based health care's central tenant is that the 

overarching principle in redesigning health care delivery systems must be value for 

patients. We define value as the outcomes that matter to patients and the costs to 

achieve those outcomes”46. 

 

 Para o professor, há 6 (seis) elementos fundamentais que caracterizam um verdadeiro 

sistema de saúde baseado em valor: 

 

1. O cuidado deve ser pensado em função das condições do paciente ou do segmento 

específico de uma população. 

2. Os resultados e os custos devem ser mensurados para cada paciente. 

3. Privilegiar modelos que recompensem melhores resultados financeiros 

simultaneamente à maior eficiência no cuidado do paciente. 

4. Organização e integração dos sistemas no cuidado com o paciente. 

 
46 Harvard Business School. Institute for Strategy & Competitiveness. Definição do professor Michael Porter. 

Disponível em: <https://www.isc.hbs.edu/health-care/value-based-health-care/Pages/default.aspx>. Acesso 

em: 29 jan. 2020.  

https://www.isc.hbs.edu/health-care/value-based-health-care/Pages/default.aspx
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5. Mapeamento do cuidado. 

6. Sistema de tecnologia desenhado para suportar todos os elementos da agenda 

acima. 

 

 Há diversos modelos adotados pelo mercado no âmbito da value-based health care. 

As partes do acordo de risk sharing podem variar, figurando como adquirentes do medicamento 

ou da tecnologia em saúde, tanto entes públicos como privados, ou seja, o Governo por meio 

de seus órgãos públicos ou planos de saúde e hospitais privados, por exemplo. Os adquirentes 

da tecnologia são chamados na prática e literatura estrangeiras de payers.  

 Já como fornecedores, via de regra, figuram as empresas fabricantes da tecnologia ou 

a empresa responsável pela sua comercialização no país. A nomenclatura para os fornecedores 

é mais aberta na prática e literatura estrangeiras, sendo utilizados os termos manufacturers, 

producers ou drug companies. 

 Neste trabalho, como o escopo é estudar o modelo contratual à luz do caso da 

incorporação do nusinersena pelo SUS, trato dos acordos de risk sharing firmados entre o 

Governo e a indústria farmacêutica. 

 Embora a adoção desse tipo contratual, em praticamente todos os países, tenha sido 

motivada por questões relacionadas ao desejo de proporcionar melhores serviços de saúde aos 

usuários ao menor custo possível a fim de desafogar o orçamento público com saúde ou dos 

gastos dos planos de saúde privados com a população dos países – que está cada vez mais senil 

–, pode haver diferenças conceituais de acordo de risk sharing, relacionadas ao tipo de risco 

compartilhado, sendo aplicado em diversos países para as mais variadas finalidades, com 

diferentes níveis de complexidade. 

 Nos Estados Unidos, o acordo de risk sharing pode ser atrelado à incerteza dos 

resultados clínicos dos medicamentos, ou seja, o risco compartilhado, e, portanto, o pagamento 

fica vinculado às circunstâncias clínicas e resultados de pacientes. A literatura se refere a estes 

acordos sob diversos formatos e nomes: value-based contracts, outcomes-based contracts, risk 

sharing agreements, coverage with evidence development e managed entry schemes. 

 Para os autores Neumann, Chambers, Simon e Meckley, em artigo intitulado Risk-

Sharing Arrangements That Link Payment for Drugs To Health Outcomes Are Proving Hard 

To Implement, publicado em 2011, no jornal americano healthaffairs.org, “um arranjo 
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contratual envolve compartilhamento de risco se demandar tanto do adquirente quanto da 

indústria farmacêutica a vinculação do pagamento à performance do produto”47. 

 E prosseguem os autores no referido artigo: 

 

“For payers, risk sharing holds out the potential for efficiency gains by directing 

resources toward patients likely to receive the most benefit. It can reduce the risk of 

paying for expensive products that have questionable benefits. For product 

manufacturers, risk sharing offers the potential to secure reimbursement for 

technologies whose treatment effects are uncertain, especially if the alternative is 

noncoverage. From a drug company’s perspective, the model offers predictability of 

pricing and the prospect of future financial rewards during the time when additional 

data are being collected. Risk sharing also allows companies to emphasize outcomes 

and can help differentiate their products from those of competitors. Moreover, it 

enables companies to offer certain payers discounts without lowering published or 

‘list’ prices”48. 

 

 Os autores afirmam que a terminologia, de fato, não é unânime, mas alguns acordos 

intitulados de contratos de risk sharing, na verdade, são contratos de desconto no preço, e não 

vinculam o pagamento à geração de evidências e à performance do produto e, portanto, não 

envolveriam compartilhamento de risco49.  

 Assim, apenas para ilustrar a constatação dos autores, um contrato em que o Governo 

não tem certeza do volume inicial a ser adquirido ou tendo certeza do volume inicial, acredita 

que poderá ser necessária a contratação de unidades adicionais, por qualquer que seja o motivo, 

assumindo a indústria farmacêutica o risco de ter que fornecer um volume adicional por preço 

diferenciado ou até gratuitamente, não deveria ser considerado um contrato de risk sharing 

propriamente dito, ao menos, não nos termos da concepção mais moderna do modelo. 

 O modelo acima parece-me mais próximo de um contrato de fornecimento tradicional, 

onde até pode-se dizer que haveria um risco para a indústria, mas um risco de negócio, a bem 

da verdade, e não um risco jurídico de indeterminação e incerteza, como no caso de acordos de 

risk sharing vinculados aos resultados dos pacientes. 

 A Europa tem uma longa tradição no uso dos acordos financeiros (financial 

agreements) celebrados entre a indústria farmacêutica e os sistemas de saúde, e a partir deles, 

 
47 Peter J. Neumann, James D. Chambers, Francoise Simon, Lisa M. Meckley. Risk-Sharing Arrangements That 

Link Payment for Drugs To Health Outcomes Are Proving Hard To Implement. 10.1377/hlthaff.2010.1147 

Health Affairs 30, NO. 12 (2011): 2329–2337, p. 2329.  

 Tradução livre para: “An arrangement involves risk sharing if it engages both payers and drug companies in a 

contractual agreement that links payment to product performance.” 
48 Ibid., p. 2329-2330. 
49 Ibid., p. 2330.  

 Tradução livre para: “Moreover, terminology has not always been clear or consistent. Some agreements touted 

as “risk sharing” are actually price discounts, which do not tie payment explicitly to evidence generation and 

product performance and thus do not involve sharing of risk”. 



41 

 

está tentando disseminar a cultura de acordos de risk sharing. Nesse sentido, os acordos 

financeiros podem ser considerados os primórdios dos acordos de risk sharing propriamente 

ditos.  

 Para ilustrar o cenário europeu, confira-se o conceito trazido pelos autores Lorente, 

Antonanzas e Rodriguez-Ibeas, em publicação que explora e pesquisa a implementação de 

acordos de risk sharing na Espanha: 

 

“Depending on the types of these agreements, pharmaceutical firms may either apply 

discounts related to sales volume (price-volume agreements), or total or partial 

paybacks when treatments are not as effective and safe as initially believed (pay-for-

performance agreements)”50. 

 

 Assim, na Europa, são mencionados diversos tipos de acordos como de risk sharing 

(desde acordos financeiros até acordos de risk sharing com base em resultados). A Europa é 

conhecida como uma grande adepta dos acordos de risk sharing. A despeito da tradição nos 

acordos financeiros, os acordos com base em resultados em saúde começaram a ser usados na 

Europa há poucos anos. 

 Em 2006, o National Institute for Clinical Excellence – NICE (Instituto Nacional de 

Excelência Clínica) do Reino Unido fez uma recomendação contrária ao uso de Velcade 

(bortezomibe) - um inibidor da protease indicado para tratamento de mieloma múltiplo, um 

câncer de células plasmáticas - por insuficiência de custo-efetividade.  

 Em resposta, o fornecedor do produto, Johnson & Johnson, negociou um arranjo de 

compartilhamento de riscos com o Governo britânico. A proposta contemplava o reembolso 

pelo fabricante ao Governo cobrindo os primeiros quatro meses de tratamento para pacientes 

que não respondessem à terapia. O desfecho clínico definido, nesse caso, para efeitos de 

reembolso do valor do produto foi a redução de 25% ou mais da proteína sérum M, um 

biomarcador para progressão da doença. 

 Para os pacientes não respondedores, a fabricante efetuou o reembolso completo do 

valor unitário do produto ou forneceu gratuitamente o medicamento para outro paciente. Porque 

o governo britânico pagou apenas o medicamento para aqueles pacientes que responderam à 

terapia, este acordo proporcionou, de forma efetiva, uma economia considerável aos cofres 

públicos. 

 
50 LORENTE, Reyes; ANTONANZAS, Fernando e RODRIGUEZ-IBEAS, Roberto. Implementation of risk-

sharing contracts as perceived by Spanish hospital pharmacists. Health Economics Review (2019) 9:25, p. 1. 

https://doi.org/10.1186/s13561-019-0242-x. 
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 O contrato, de fato, diferiu de um desconto puro, porque a fabricante teve um forte 

incentivo para maximizar o número de pacientes que respondessem ao tratamento, não se 

pautando meramente pelo número de pacientes tratados ou as doses vendidas. Nesse caso, a 

fabricante obteve acesso ao mercado e manteve seu preço de tabela intacto. O governo britânico, 

por sua vez, reduziu os riscos no orçamento, embora tenha assumido o ônus de manter um 

sistema de rastreamento para determinar se os pacientes responderam à droga. 

 Apenas como ilustração, um outro caso de compartilhamento de risco também 

experimentado pelo Reino Unido foi o modelo implementado para a doença da esclerose 

múltipla em razão da incerteza dos resultados de um estudo observacional do estado de saúde 

dos pacientes, cujo preço foi vinculado ao efetivo ajuste na qualidade de vida do paciente no 

período de um ano. O acordo para compartilhamento de risco foi negociado em 2002 entre o 

Governo do Reino Unido e quatro empresas farmacêuticas fornecedoras de medicamentos para 

esclerose múltipla, após o NICE não ter recomendado o uso desses produtos pelo Departamento 

de Saúde do Reino Unido (National Health Service – NHS).  

 O acordo envolveu um estudo observacional de 10 anos com uma coorte histórica 

como controle. Foram necessários 3 anos para recrutar 5.000 pacientes em 73 centros de 

pesquisa, em contraponto aos 18 meses inicialmente estimados. Os resultados da avaliação de 

2 anos do status de incapacidade dos 5.000 pacientes recrutados não foram relatados até 2009, 

7 anos após o acordo ter sido firmado. Ao relatar os resultados, Boggild et al. afirmou que “os 

resultados até agora obtidos na pré-análise sugerem falta de retardo na progressão da 

doença.” Os preços, no entanto, acabaram não sendo ajustados mediante o argumento de que 

as evidências não foram conclusivas.  

 Esta situação suscitou questionamentos sobre o modelo adotado, em especial: (a) a 

concepção do estudo e os atrasos na geração das evidências; (b) a exequibilidade do contrato 

em relação ao vínculo entre os preços e os resultados; (c) problemas de governança do modelo, 

incluindo a independência do Grupo Consultivo Científico; (d) a utilidade do uso do status de 

incapacidade como medida de resultado; e (e) o impacto na escolha do comparador ao avaliar 

novos medicamentos subsequentes para as mesmas indicações51. 

 
51 As informações acerca do caso de compartilhamento de risco envolvendo os medicamentos para doença de 

esclerose múltipla no Reino Unido foram extraídas da seguinte publicação, traduzidas livremente:  

 Louis P. Garrison Jr., PhD (co-chair), Adrian Towse, MA, MPhil(co-chair), Andrew Briggs, MSc, DPhil, 

Gerardde Pouvourville, PhD, JensGrueger, PhD, Penny E. Mohr, MA, J.L. (Hans) Severens, PhD, Paolo 

Siviero, BA, Miguel Sleeper, ACMA, Performance-Based Risk-Sharing Arrangements—Good Practices for 

Design, Implementation, and Evaluation: Report of the ISPOR Good Practices for Performance-Based Risk-

Sharing Arrangements Task Force, published by Elsevier Inc., Value in Health 16 (2013) 703-719. 
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 Portanto, mesmo o Reino Unido, país com alta renda e sistema de saúde organizado, 

relata dificuldades na implementação e execução de acordos de compartilhamento de risco.  

 Na Espanha, até 2011, não havia nenhum contrato de risk sharing com base em 

resultados clínicos firmado. O primeiro celebrado no país foi em 2011 no caso da aquisição do 

medicamento Volibris (ambrisentam). 

 Particularmente, apesar de não haver uma definição precisa para risk sharing e sua 

natureza quanto ao risco, alinho-me mais à corrente que distingue medidas alternativas de 

incorporação com base em volume (mais semelhantes à medidas financeiras), das medidas 

alternativas com base em desfecho clínico – estas, sim, pressupondo verdadeiro 

compartilhamento de riscos –. Apenas para ilustrar, dentre as muitas classificações para esses 

arranjos contratuais inovadores, tomo a liberdade de reproduzir o esquema apresentado por 

Hauegen em sua tese de Doutorado: 

 

Figura 2 - Performance-based schemes between health care payers and manufacturers52 

 

 

 

 A classificação acima pertence a Josh Carlson, Sean Sullivana, Louis Garrison, Peter 

Neumann e David L. Veenstra, e foi publicada no artigo Linking payment to health outcomes: 

 
52 HAUEGEN, op. cit., p. 53. 
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A taxonomy and examination of performance-based reimbursement schemes between 

healthcare payers and manufacturers53. 

 Segundo Hauegen, trata-se de uma das mais importantes classificações das medidas 

alternativas, uma vez que é uma das mais citadas e mais completas. Os autores do artigo fazem 

um recorte e separam os acordos em que a incerteza recai sobre o volume ou o impacto 

financeiro, designados por eles como non performance based schemes:  

 

“Using this definition we deliberately excluded reimbursement schemes such as 

discounts or rebates, price/volume agreements, market share agreements, and 

utilization caps that do not link payment to health outcomes”. 

 

 Os acordos de compartilhamento de risco estão alocados na definição de performance-

linked reimbursement, sob o gênero das medidas baseadas em informações adicionais sobre 

desempenho clínico (health outcomes-based schemes). Ao passo que, os acordos de price 

volume são alocados em outro grupo sob o termo de non-outcomes based schemes. 

 Menciono o referido esquema apenas para efeitos de ilustração, demonstrando que há 

diferentes entendimentos sobre a noção de acordos por volume e acordos por desfecho clínico 

em outros países, devendo tal ponto ser considerado na implantação do modelo pelo Brasil. 

 Hauegen também enfatiza em sua tese de Doutorado que: 

 

“Contudo, não estão sob a mesma classificação de contratos aqueles em que há 

abatimento no momento da celebração do contrato, ou seja, os acordos de Desconto 

Direto, tão pouco os que garantem as partes possibilidade de rever o preço ao longo 

da execução do contrato. Esses últimos são afeitos ao que, na doutrina jurídica 

nacional, chamamos de Teoria da Imprevisão e onerosidade excessiva aplicadas”54. 

 

 Pretendo com isso destacar que a diferença dos arranjos e, ao meu ver, o necessário 

tratamento diferenciado são relevantes para se evitar a banalização ou a má aplicação do modelo 

contratual de compartilhamento de risco, que deve ser voltado para as situações que gerem 

verdadeiro valor ao paciente mediante incorporação de tecnologias de saúde inovadoras, e que 

são de difícil implementação pelas diretrizes tradicionais de incorporação e aquisição, ou seja, 

o acordo de risk sharing deve servir à situações excepcionais, em que há a necessidade de 

detalhes sofisticados para produtos com alto teor tecnológico e soluções negociadas entre a 

Administração, a indústria e os provedores de serviços de saúde. 

 
53 CARLSON, J. J., SULLIVAN, S. D., GARRISON, L. P., et al., 2010, Linking payment to health outcomes: a 

taxonomy and examination of performance-based reimbursement schemes between healthcare payers and 

manufacturers, Health policy (Amsterdam, Netherlands), v. 96, n. 3 (ago.), pp. 179-190. ISSN: 1872-6054. 

doi: 10.1016/j.healthpol.2010.02.005. PMID: 20226559. 
54 HAUEGEN, op. cit., p. 148. 
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 O acordo de compartilhamento de risco demanda a construção de uma matriz 

obrigacional diferenciada (com previsão e/ou materialização de obrigações incertas, variáveis 

e altamente complexas), com a presença de interesses diametralmente opostos e de difícil 

conciliação, realidade bastante distinta daquela dos contratos tradicionais de fornecimento ou 

de meros acordos financeiros de desconto, de menor complexidade. 

 

4.2 Exemplos de contratos de compartilhamento de risco em outras áreas de gestão 

pública 

 

 De todo modo, como se sabe, contratos de compartilhamento de risco não são, de 

forma alguma, estranhos à Administração Pública brasileira. Ao contrário, a Administração 

Pública celebra rotineiramente contratos de compartilhamento de risco em outras áreas de sua 

gestão. Há diversos exemplos de contratos, genérica e usualmente, celebrados pela 

Administração, que se sujeitam a condição (evento futuro e incerto): e.g. contratos com 

cláusulas de desempenho, contratos celebrados sob o Regime Diferenciado de Contratação 

(RDC); contratos de concessão de serviços públicos e as Parcerias Público-Privadas (PPP’s). 

 Tem-se conhecimento, ainda, de outros contratos já celebrados pela Administração, 

em que o particular se compromete a ressarcir a Administração na hipótese da ocorrência de 

evento futuro e incerto. É o caso, por exemplo, do contrato de concessão de bolsa de estudos 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em que o 

pesquisador deve ressarcir a Administração, caso a tese não seja depositada. 

 Para o Estado, de modo geral, os acordos de risk sharing devem perseguir e representar 

economia ao Erário e, consequentemente, ampliação da possibilidade de acesso da população a 

novas tecnologias e de maior qualidade. Assim, a celebração de acordos de risk sharing deve 

estar amparada na persecução das seguintes finalidades da Administração Pública: (i) gestão 

eficiente do orçamento público; (ii) realização de compras públicas custo-efetivas e (iii) 

prestação de um serviço de saúde integral, universal e equânime, conforme os ditames 

constitucionais. 

 Embora esse tipo diferenciado de ajuste - aplicado ao fornecimento de medicamentos 

– possa, à primeira vista, causar um certo estranhamento (principalmente em razão da até então 

ausência de precedentes no âmbito do Sistema Único de Saúde – aí compreendidos o Ministério 

da Saúde e as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais), entendo haver argumentos jurídicos 

robustos para defender a sua licitude e viabilidade. 
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 Movimento semelhante pode ser notado no setor privado, no sistema de saúde 

suplementar, uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem estudando e 

sugerindo novos modelos para remuneração de profissionais e hospitais. 

 A despeito de não se tratarem de arranjos de compartilhamento de risco nos moldes 

delineados no capítulo anterior, a ANS estuda a implantação de novos modelos de remuneração 

baseados em valor, em linha com a política de value-based health care, mediante propostas 

inovadoras que as operadoras de planos podem adotar para remunerar profissionais, clínicas e 

hospitais, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço e racionalizar o uso dos recursos, 

evitando gastos desnecessários. 

 Segundo o diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, o modelo atualmente 

hegemônico no Brasil é o pagamento por procedimento: 

 

“A cada atendimento, exame, cirurgia, é feito um pagamento ao prestador, não 

importando a qualidade do serviço e não importando o resultado em saúde para aquele 

paciente. Isso ocorre porque há um estímulo à produção. Os profissionais ganham 

quanto mais eles produzirem. Os novos modelos de remuneração baseados em valor 

propõem mudar essa lógica, remunerando quanto mais saudável for a população”55. 

 

 As operadoras não estão obrigadas a acatar as novas formas de remuneração, tratando-

se apenas de modelos sugeridos pela agência, contudo, ao propor as melhores práticas, a agência 

acredita que a iniciativa auxilia na identificação e combate aos modelos que visam única e 

exclusivamente reduzir custos. 

 Um dos modelos sugeridos, por exemplo, é o modelo de capitation56 (“capitação”), 

em que é definida a remuneração de médicos ou outros prestadores de serviços de saúde, por 

meio do estabelecimento de um valor fixo por paciente cadastrado (per capita) para o 

fornecimento de serviços de saúde previamente cadastrados, para uma população definida, em 

um período de tempo determinado. 

 O prestador de serviço recebe periodicamente um montante que equivale ao número 

de indivíduos a ele adstritos, multiplicado por um valor per capita. Este valor unitário é, 

normalmente, vinculado a um risco, considerando, pelo menos, o sexo e a idade da população. 

Assim a remuneração independe da quantidade de serviços prestados e esse valor fixo é pago 

de forma antecipada. 

 
55 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-03/ans-sugere-novos-modelos-para-

remuneracao-de-profissionais-e-hospitais>. Acesso em: 9 jan. 2020. 
56 Agência Nacional de Saúde Suplementar. Guia para Implementação de Modelos de Remuneração baseados em 

valor. Rio de Janeiro: 2019. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/images/Guia_-

_Modelos_de_Remunera%C3%A7%C3%A3o_Baseados_em_Valor.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2020. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-03/ans-sugere-novos-modelos-para-remuneracao-de-profissionais-e-hospitais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-03/ans-sugere-novos-modelos-para-remuneracao-de-profissionais-e-hospitais
http://www.ans.gov.br/images/Guia_-_Modelos_de_Remunera%C3%A7%C3%A3o_Baseados_em_Valor.pdf
http://www.ans.gov.br/images/Guia_-_Modelos_de_Remunera%C3%A7%C3%A3o_Baseados_em_Valor.pdf
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 Os elementos que caracterizam o modelo de capitation, portanto, resumem-se a: (i) o 

pagamento está vinculado a um grupo de pacientes definido; (ii) o cuidado é pré-pago por um 

valor predeterminado entre as partes; e (iii) há um risco para o prestador de serviço, caso as 

despesas excedam os pagamentos. 

 Embora o modelo de remuneração proporcione previsibilidade de gastos para o órgão 

pagador e de receita para o prestador de serviço e, assim, possa otimizar custos, o capitation 

pode prejudicar o acesso, a qualidade e a quantidade de serviços, podendo, no limite, impactar 

negativamente nos resultados em saúde. 

 A conclusão é de que reduzir custos não implica, necessariamente, em maior eficiência 

e avaliar qualidade sobre uma base populacional acrescenta complexidade ao sistema, ainda 

mais se houver dados estatísticos limitados, o que pode desestimular o uso desse tipo de modelo 

de remuneração. 

 Os relatos de dificuldades de implementação dos acordos de risk sharing com base em 

resultados clínicos vêm de todas as partes do mundo. Na teoria, o modelo tem forte apelo tanto 

para o governo como para a indústria, mas na prática é bastante desafiador. Resta saber se o 

Brasil está preparado e se tem estrutura para suportar acordos dessa magnitude e complexidade 

diante dos altos riscos envolvidos. 

 

4.3 Desafios na implementação de acordos de risk sharing na área de saúde 

 

 Evidentemente, a adoção de modelos inovadores e complexos, como é o caso do 

acordo de risk sharing, poderia ser mais simples e segura, mediante a edição de legislação 

específica que lhe desse resguardo (como acontece com os contratos sujeitos ao RDC, às 

concessões de serviços públicos e às PPP’s).  

 Esse é justamente um dos propósitos do projeto piloto de incorporação do nusinersena, 

objeto de estudo deste trabalho, anunciado como marco inaugural dos acordos de risk sharing 

para compra de medicamentos no âmbito do SUS: o projeto será avaliado periodicamente pela 

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos para a Saúde (SCTIE/MS), 

com o objetivo de subsidiar a futura edição de norma geral acerca do compartilhamento de risco 

para incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS57.  

 Não me parece que a atual inexistência de legislação e regulamentação específicas, por 

si só, sejam impeditivos absolutos à celebração desse tipo de contrato pela Administração 

 
57 Artigo 7º da Portaria nº 1.297/2019.  
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Pública, à luz de uma interpretação sistemática das normas aplicáveis à incorporação de 

tecnologias em saúde já mencionadas e desde que observados os requisitos legais atinentes aos 

contratos administrativos, impostos pelo artigo 54 e seguintes da Lei nº 8.666/1993. 

 Assim sendo, a celebração de acordo de risk sharing, como qualquer outro contrato 

administrativo, deve ser precedida de procedimento administrativo em que conste Termo de 

Referência, com a descrição do objeto mais completa possível, incluindo (i) a forma e condições 

de entrega; (ii) prazos e cronogramas de entrega, pagamento, comunicações entre as partes, etc.; 

(iii) encargos das partes; (iv) forma de fiscalização da execução; (v) garantias; (vi) sanções por 

inexecução, etc. 

 Também deve ser apresentada a devida justificativa da contratação (em que o gestor 

público indique as condições específicas do contrato e a respectiva motivação para o modelo 

contratual adotado), que contemple, entre outros elementos considerados relevantes pela 

Administração Pública: (i) os elementos que levaram o gestor público a optar por este modelo 

contratual (i.e. a gestão eficiente do orçamento público; a realização de compras públicas custo-

efetivas; e a prestação de um serviço de saúde integral, universal e equânime); (ii) o método 

para a aferição do gatilho para o implemento da condição de preço e eventual impacto ao 

Ministério da Saúde para sua implementação (recursos humanos, logísticos e financeiros 

necessários). 

 Além disso, por se tratar de modelo contratual que demanda um constante 

monitoramento, entendo necessário que o ente público evidencie os custos, os ônus e 

responsabilidades de cada parte no acompanhamento do tratamento dos pacientes, assim como, 

o orçamento estimado, demonstrando que o gestor público realizou ampla pesquisa de preços, 

de forma detalhada. Essa estimativa constituirá o principal critério para justificar a 

economicidade do fornecimento e as vantagens da contratação, em relação a outras 

semelhantes. 

 Os acordos de risk sharing podem se mostrar bastante atraentes, na teoria, mas, na 

prática, apresentam alguns obstáculos de difícil ou complexa superação tanto para a indústria 

quanto para a Administração. 

 Uma pesquisa realizada, em 2015, por especialistas americanos e publicada em artigo 

na The American Journal of Managed Care, concluiu e sumarizou as principais barreiras, na 

visão da indústria no país, que dificultam e desestimulam a adoção dos modelos de risk sharing, 

conforme abaixo: 
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Figura 3 - Potential barriers to RSA use in the United States58 

 

 

 

 Assim, três grandes desafios podem ser citados na implementação de acordos de risk 

sharing: altos custos de transação, dificuldades práticas para mensurar os resultados dos 

tratamentos e falta de tecnologia da informação e estrutura para coleta de dados. 

 Os altos custos de transação se devem ao fato de que muitas das etapas do acordo de 

compartilhamento de risco envolvem o desenvolvimento de protocolos de coleta de dados, 

acordos de negociação, avaliação de desempenho do produto, fiscalização de cumprimento 

contratual e procedimentos para resolução de conflitos. Todos esses elementos podem ter alto 

custo e demandar muito tempo das partes contratantes.  

 Assim, as partes devem estar dispostas a enfrentar questões legais e financeiras 

complexas que podem surgir durante o desenho do acordo de compartilhamento de risco e 

durante a sua execução59. A indústria farmacêutica tem uma certa resistência a aceitar as 

 
58 Louis P. Garrison, Jr, PhD; Josh J. Carlson, PhD; Preeti S. Bajaj, PhD; Adrian Towse, MA, MPhil; Peter J. 

Neumann, ScD; Sean D. Sullivan, PhD; Kimberly Westrich, MA; and Robert W. Dubois, MD, PhD. Private 

Sector Risk-Sharing Agreements in the United States: Trends, Barriers, and Prospects. The American Journal 

of Managed Care. Vol. 21. No. 9. September 2015, p. 638. 
59 Peter J. Neumann, James D. Chambers, Francoise Simon, Lisa M. Meckley. Risk-Sharing Arrangements That 

Link Payment for Drugs To Health Outcomes Are Proving Hard To Implement. 10.1377/hlthaff.2010.1147 
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consequências financeiras quando elas não têm controle sobre qual resultado específico o 

medicamento alcançará. 

 Acrescente-se a isso, conforme abordado nos capítulos anteriores, o fato de que o 

Brasil não possui um limite ou um parâmetro objetivo e estabelecido que defina o que seria uso 

eficiente dos recursos orçamentários e determine um valor limite que possa justificar a 

incorporação de uma tecnologia, envolvendo ainda debates sobre como superar os empecilhos 

para estabelecer esse limite, inclusive, para casos de doenças raras. 

 Outrossim, as dificuldades práticas em mensurar os resultados dos tratamentos em 

cada paciente estão relacionadas ao desafio de discutir e estabelecer um consenso entre as partes 

do que se pode definir como resposta ou sucesso no tratamento. Acordos de compartilhamento 

de risco em saúde tendem a ser mais bem sucedidos quando conseguem medir e estabelecer de 

forma inequívoca os desfechos clínicos específicos ou quando tenham bem definidos os 

biomarcadores60 da doença61. Mas esta não é tarefa de fácil implementação. 

 Os acordos de risk sharing exigem sistemas de informação de alta qualidade, banco de 

dados e experiência operacional e analítica. É comum os sistemas de saúde não serem capazes 

de capturar o nível de detalhes clínicos necessários para vincular o pagamento a determinadas 

indicações ou subgrupos de pacientes. Para muitos entes públicos, a vinculação do pagamento 

a resultados específicos exigirá atualizações frequentes da infraestrutura existente62. O que pode 

ser um obstáculo de difícil superação. 

 

  

 
Health Affairs 30, NO. 12 (2011): 2329–2337, p. 2333. Tradução livre para: “Payers and manufacturers must 

be willing to confront the legal and financial complexities involved”. 
60 Biomarcador é definido como qualquer parâmetro biológico mensurável que permite conhecer o estado de uma 

doença ou a resposta a um determinado fármaco. 
61 Ibid, p. 2333.  

 Tradução livre para: “Agreements that seem to have enjoyed more success have had unambiguously measured 

clinical events (for example, Actonel and fractures) or well-established valid biomarkers (for example, Velcade 

and response to therapy)”. 
62 Ibid, p. 2333-2334.  

 Tradução livre para: “Risk-sharing agreements require high-quality information systems, data- bases, and 

operational and analytic expertise. [...] Health systems often do not capture the level of clinical detail required 

to link payment to specific indications or patient subgroups. For many payers, linking payment to specific 

outcomes will require upgrades to existing infrastructure”. 
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5 PRIMEIRO ACORDO DE RISK SHARING PARA INCORPORAÇÃO E 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO BRASIL: O CASO DO NUSINERSENA 

 

 Retomarei o histórico do processo de incorporação do nusinersena no SUS para 

estabelecer o contexto em que este trabalho se insere, considerando que o Ministério da Saúde 

trata de forma distinta a forma de incorporação e aquisição conforme os diferentes tipos da 

doença AME 5q (tipos I, II e III).  

 Este capítulo traz uma descrição objetiva do projeto piloto proposto pelo Ministério da 

Saúde a fim de implementar o futuro primeiro acordo de risk sharing com a indústria para 

viabilizar a incorporação, primeiro do nusinersena, e quiçá de outros medicamentos no Brasil. 

 

5.1 O medicamento nusinersena 

 

 O nusinersena (nome comercial Spinraza®) é um medicamento indicado para o 

tratamento de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME) com deleção ou mutação no 

gene SMN1 localizado no cromossomo 5q.  

 Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença genética rara, causada pela ausência 

de uma determinada proteína SMN (chamada de sobrevivência do neurônio motor, ou SNM), 

resultando na degeneração das células nervosas motoras na coluna vertebral, levando a fraqueza 

dos músculos nos ombros, quadril, coxas e parte superior das costas (membros superiores e 

inferiores). Há também um enfraquecimento dos músculos envolvidos na respiração e 

deglutição.63 

 A AME é dividida em cinco tipos: 0, I, II, III e IV. O tipo I é o mais frequente e a 

forma mais grave da doença, representando cerca de 58% do total de diagnósticos de AME no 

Brasil. Para rápida compreensão das características dos tipos da AME, abaixo segue tabela 

explicativa: 

 

 

 

 

 
63 Conforme bula do medicamento disponível no Bulário Eletrônico da Anvisa em: 

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp>. Acesso em: 3 jan. 2020. 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
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Tabela 2 - Características dos tipos da AME64 

 

Tipo de AME Nº de cópias 

de SMN2 

Idade de início Características 

AME 5Q tipo I 1 ou 2 Antes dos 6 meses 

de vida 

Forma mais grave de manifestação da 

doença. As crianças apresentam 

hipotonia severa e precoce, são 

incapazes de sentar sem apoio e tem 

expectativa de vida de 24 meses. 

AME 5Q tipo II 2 ou 3 Entre 6 e 18 

meses 

Gravidade intermediária, pacientes 

geralmente são capazes de sentar, 

mas não de andar; expectativa de vida 

até os 18 anos. 

AME 5Q tipo 

III 

3 ou 4 A partir de 18 

meses 

Pacientes capazes de andar até a vida 

adulta, mas perdem gradativamente 

essa habilidade com o aumento da 

idade. 

AME 5Q tipo 

IV 

≥4 Segunda ou 

terceira década de 

vida 

Manifestação mais branda e tardia, 

com perda de função motora 

gradativa. 

 

 O nusinersena possui registro sanitário perante a Anvisa desde 2017, cuja titularidade 

é detida pela empresa Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda. (Biogen). Até agosto de 

202065, o nusinersena era o primeiro e único tratamento para AME 5q aprovado no Brasil e sua 

incorporação vem gerando grande repercussão social e política, uma vez que se trata de uma 

doença com muito apelo e carga social: a AME 5q, apesar de rara, é a principal causa genética 

de mortalidade infantil e impacta seriamente os indivíduos acometidos em termos de 

morbidade. 

 
64 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec no SUS. Nusinersena para o tratamento de 

pacientes com atrofia muscular espinhal 5q tipo I. Relatório de Recomendação. Agosto de 2018, p. 10. 

Disponível em: 

<http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatrio_nusinersena_5q_tipo_I_2018_CP.pdf>. 

Acesso em 8 jan. 2020. 
65 Em 17/8/2020, a Anvisa aprovou o medicamento onasemnogeno abeparvoveque (nome comercial 

Zolgensma®) – tido como o medicamento mais caro do mundo –, tratamento consistente em terapia gênica 

para corrigir a mutação genética causadora da AME, com uma única aplicação, registrado pela empresa 

Novartis Biociências S.A. 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatrio_nusinersena_5q_tipo_I_2018_CP.pdf
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 Pacientes com diagnóstico de AME com os fenótipos clínicos tipo 0 e tipo IV não 

foram incluídos no programa de desenvolvimento de estudos clínicos envolvendo o 

nusinersena. Com isso, a decisão pelo tratamento deverá ser baseada na avaliação 

individualizada feita por um especialista, com base nos benefícios esperados para os perfis 

fenotípicos destes pacientes AME (tipo 0 e tipo IV), balanceado com os potenciais riscos do 

tratamento com nusinersena. 

 No caso do nusinersena, a tecnologia era inédita e exclusiva no sistema de saúde 

público, pois até então o que se tinham disponíveis eram terapias paliativas para a doença. 

 Segundo Caetano, Hauegen e Osorio-de-Castro66, autoras de artigo sobre a 

incorporação do nusinersena no SUS e expoentes no tema, por meio de consulta ao Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), é possível detectar compras do 

nusinersena desde janeiro de 2018 para atendimento de demandas judiciais de pacientes 

pleiteando o medicamento perante o Governo.  

 O custo do medicamento é elevadíssimo. O preço médio mensal pago pelo Governo 

nas referidas compras, em 2018, foi de R$ 238.576,25 por unidade e, em 2019, foi de 

R$ 209.117,13 por unidade. Em 16 meses, foram gastos pelo Governo federal cerca de R$ 143 

milhões para aquisição de 614 frascos do medicamento. 

 

5.2 Portaria nº 24/2019: A incorporação do nusinersena para AME 5q tipo I 

 

 O medicamento nusinersena para AME 5q tipo I foi incorporado no SUS por meio da 

Portaria nº 24/2019, publicada no DOU em 25/04/2019. A Portaria incorporou o nusinersena 

para AME 5q tipo I no SUS para pacientes com diagnóstico genético confirmatório que não 

estejam em ventilação mecânica invasiva permanente67. 

 O atendimento deverá ser realizado em centros de referência com a disponibilização 

de cuidados multidisciplinares, avaliação de efetividade clínica, conforme disciplinado no 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas68 (PCDT) da doença. 

 
66 CAETANO, Rosângela; HAUEGEN, Renata Curi; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa. A 

incorporação do nusinersena no Sistema Único de Saúde: uma reflexão crítica sobre a institucionalização da 

avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. In: Cadernos de Saúde Pública, 35 nº 8, Rio de Janeiro, Agosto 

2019. 
67 Artigo 1º. 
68 Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que estabelecem critérios para o 

diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais 

produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 

acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Devem 

ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-
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 A CONITEC deverá fazer a reavaliação da incorporação em 3 (três) anos, contados a 

partir da publicação da Portaria e o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de 180 (cento 

e oitenta) dias69. 

 O nusinersena para AME 5q tipo I foi incorporado, pois os estudos analisados pela 

CONITEC demonstraram a eficácia e a efetividade do medicamento em relação à melhora da 

função motora em pacientes com este subtipo da doença e, em alguns casos, houve aumento da 

sobrevida livre de intercorrências. 

 A incorporação do nusinersena para AME 5q tipo I foi inicialmente solicitada sob 

iniciativa da SCTIE/MS. Em resposta, a CONITEC recomendou a não incorporação do 

medicamento, de acordo com o Relatório de Recomendação de Agosto/201870, para este tipo 

da doença, pois considerou que as evidências clínicas apresentadas eram frágeis, assim como 

os resultados obtidos com o tratamento, que não demonstraram aumento de sobrevida para além 

da expectativa de vida esperada para crianças com a doença.  

 A análise de custo-efetividade também mostrou que o medicamento não apresentou 

resultados clínicos condizentes com o preço praticado para o medicamento no Brasil e a análise 

de impacto orçamentário, que previu gastos da ordem de R$ 1 bilhão, o que poderia 

comprometer a própria sustentabilidade do SUS. 

 Em janeiro de 2019, novo pedido de incorporação do nusinersena foi submetido à 

CONITEC, agora pela própria fabricante Biogen, com indicação sem restrição do tipo de AME 

(ou seja, a solicitação foi indicada para os três tipos da doença). No Relatório de Recomendação 

preliminar, a recomendação foi favorável, contudo, apenas para o tratamento da AME 5q tipo 

I, por se considerar que os estudos avaliando a doença de início tardio (para os tipos II e III) 

eram escassos71. 

 Chegou-se a sugerir também que a incorporação fosse condicionada a doação pela 

fabricante das 3 (três) primeiras doses do tratamento de cada paciente para o tipo I da doença. 

 A conclusão do Relatório de Recomendação preliminar, com base na evidência 

científica disponível e no custo do tratamento, considerou que o nusinersena apresentou 

resultados de eficácia e segurança plausíveis para o tratamento de indivíduos com AME 5q tipo 

 
efetividade das tecnologias recomendadas. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes>. 

Acesso em: 8 jan. 2020. 
69 Artigo 2º. 
70 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Nusinersena para o tratamento de pacientes com 

atrofia muscular espinhal 5q tipo I. Relatório de Recomendação. Agosto de 2018, p. 46. Disponível em: 

<http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatrio_nusinersena_5q_tipo_I_2018_CP.pdf>. 
71 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal 5q. 

Relatório de Recomendação. Março de 2019, p. 60. 

http://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatrio_nusinersena_5q_tipo_I_2018_CP.pdf
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I. Para as demais populações portadoras de AME 5q, a saber as do tipo II e III, as evidências 

foram consideradas mais incipientes. Ao fim do relatório, recomendou-se que o tema fosse 

submetido à Consulta Pública. 

 E, então, em abril de 2019, após a realização da Consulta Pública nº 12/2019 (ocorrida 

entre 19 e 28 de março)72, a CONITEC recomendou a incorporação do nusinersena para AME 

5q tipo I, condicionada a alguns fatores: (i) para pacientes com diagnóstico genético 

confirmatório que não estejam em ventilação mecânica invasiva permanente de modo 

ininterrupto, (ii) o atendimento dos pacientes deverá ser realizado em centros de referência com 

a disponibilização de cuidados multidisciplinares, mediante Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas (com estabelecimento de critérios de inclusão, exclusão e interrupção), (iii) 

avaliação da efetividade clínica e reavaliação pela CONITEC em 3 anos e (iv) negociação de 

preço com a empresa fabricante do medicamento. 

 Como se nota, a sugestão de doação dos 3 (três) fracos não se concretizou e no 

Relatório de Recomendação final de abril de 2019, a CONITEC não a mencionou mais e apenas 

impôs que a incorporação seja condicionada à negociação de preço com a fabricante do 

medicamento. 

 Para a AME 5q tipo I, portanto, a sugestão foi para que sejam seguidos os moldes 

tradicionais de incorporação e aquisição de tecnologias em saúde no SUS, devido à urgência 

em tratar a doença de maneira precoce e, sabendo-se do tempo que o desenvolvimento das bases 

para a implementação de um acordo de compartilhamento de risco por desfecho para os demais 

tipos demanda. 

 As evidências científicas disponíveis para os demais tipos de AME, portanto, naquela 

altura, não foram consideradas suficientes para demonstrar resultados efetivos e benefícios para 

os pacientes com o uso do nusinersena, tendo a CONITEC informado que caso fossem 

apresentadas evidências adicionais sobre eficácia, efetividade e segurança para a aplicação aos 

tipos II e III, o tema poderia ser reavaliado. 

 Para contemplar os outros dois tipos da doença e gerar mais dados que colaborem para 

avaliação de tratamento, o Ministério da Saúde aventou a futura incorporação do nusinersena 

para os tipos II e III mediante a modalidade de compartilhamento de risco, já com a publicação 

da Portaria nº 1.297/2019. Neste formato, o Governo propõe arcar com os custos do 

 
72 Disponível em: <http://conitec.gov.br/consulta-publica-avalia-incorporacao-do-medicamento-nusinersena-

para-atrofia-muscular-espinhal>. Acesso em: 12 jan. 2020. 

http://conitec.gov.br/consulta-publica-avalia-incorporacao-do-medicamento-nusinersena-para-atrofia-muscular-espinhal
http://conitec.gov.br/consulta-publica-avalia-incorporacao-do-medicamento-nusinersena-para-atrofia-muscular-espinhal
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medicamento naqueles casos em que são constatadas melhorias na saúde do paciente, enquanto 

coleta evidências adicionais sobre o medicamento em condições reais de uso73. 

 A futura incorporação do nusinersena para a AME 5q tipo II e III vem sendo referida 

como a primeira74 a ser realizada por intermédio do modelo de compartilhamento de risco entre 

o Governo brasileiro e a indústria farmacêutica para aquisição de medicamentos, e assim, 

considerada um marco em política pública de acesso à saúde e na tomada de decisão sobre 

incorporação de novas tecnologias no SUS. 

 Contudo, além dos desafios inerentes a todo e qualquer modelo de compartilhamento 

de risco acima mencionados, é fundamental que se pense na conformação jurídica dos modelos 

propostos no projeto piloto e eventuais inseguranças geradas e nas questões suscitadas neste 

trabalho, uma vez que pretende-se que a experiência do nusinersena paute a futura 

regulamentação dos acordos de compartilhamento de risco para incorporação de outras 

tecnologias no âmbito do SUS. 

 Menciono a Portaria nº 24/2019 para não prejudicar a ampla e completa compreensão 

do processo de incorporação como um todo, contudo, este não será o foco do trabalho, que 

busca analisar o acordo de risk sharing por resultados clínicos para atender os pacientes 

portadores da AME 5q tipo II e III, nos termos da Portaria nº 1.297/2019 a seguir. 

 

5.3 Portaria nº 1.297/2019: A futura incorporação do nusinersena para AME 5q tipos II 

e III 

 

 Em 12/6/2019, pouco menos de 2 (dois) meses após a publicação da Portaria nº 

24/2019, foi publicada a Portaria nº 1.297/2019, por meio da qual o Ministério da Saúde institui 

o projeto piloto de acordo de compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias em 

saúde, para oferecer acesso ao medicamento Spinraza® (princípio ativo nusinersena) para o 

tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipos II e III, no âmbito do SUS. 

 A Portaria nº 1.297/2019 define o acordo de compartilhamento de risco para 

incorporação de tecnologias em saúde como o instrumento celebrado entre o Ministério da 

Saúde e a empresa farmacêutica fornecedora de medicamento, em razão de incertezas quanto 

 
73 Disponível em: <http://conitec.gov.br/ministerio-da-saude-incorpora-nusinersena-para-atrofia-muscular-

espinhal-ame>. Acesso em: 8 jan. 2020. 
74 Notícia disponível em: < http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45263-ministerio-da-saude-

anuncia-nova-modalidade-de-compra-de-medicamentos. Acesso em: 6 jan. 2020. 

 Notícia disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/53920-compra-de-medicamento-por-

compartilhamento-de-risco-amplia-tratamento-de-ame>. Acesso em: 6 jan. 2020. 

http://conitec.gov.br/ministerio-da-saude-incorpora-nusinersena-para-atrofia-muscular-espinhal-ame
http://conitec.gov.br/ministerio-da-saude-incorpora-nusinersena-para-atrofia-muscular-espinhal-ame
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45263-ministerio-da-saude-anuncia-nova-modalidade-de-compra-de-medicamentos
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45263-ministerio-da-saude-anuncia-nova-modalidade-de-compra-de-medicamentos
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/53920-compra-de-medicamento-por-compartilhamento-de-risco-amplia-tratamento-de-ame
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/53920-compra-de-medicamento-por-compartilhamento-de-risco-amplia-tratamento-de-ame
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ao custo/efetividade do medicamento incorporado ao SUS em condições reais e à estimativa de 

consumo, considerando a quantidade de comprimidos/doses e o impacto orçamentário75. 

 Os objetivos do projeto piloto são: (i) viabilizar a incorporação do nusinersena para o 

tratamento da AME 5q tipos II e III no âmbito do SUS; (ii) promover o equilíbrio do custo do 

medicamento para o SUS; (iii) coletar evidências adicionais sobre o uso do medicamento em 

condições reais; (iv) possibilitar a reavaliação da incorporação da tecnologia diante das 

evidências adicionais; (v) subsidiar a edição de futura norma geral acerca do acordo de 

compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS; e (vi) 

fomentar a pesquisa da AME 5q tipos II e III para orientar políticas públicas de saúde76. 

 O acordo de compartilhamento de risco a ser pactuado com a empresa farmacêutica 

deverá conter diversos elementos, dentre eles, (i) a redução de preço do medicamento, (ii) a 

descrição da doença e critérios de elegibilidade dos subgrupos de pacientes beneficiados no 

acordo, (iii) a definição dos critérios de desfechos de saúde esperados e dos parâmetros de 

efetividade clínica. 

 O acordo também deverá prever (iv) o número máximo de pacientes por ano que 

receberão a tecnologia custeada pelo Ministério da Saúde, com fundamento em critérios 

epidemiológicos e/ou estimativa de demanda e previsão de que excedido tal número, a empresa 

farmacêutica arcará com o custo do medicamento para os demais pacientes, (v) a definição dos 

critérios de interrupção do fornecimento do medicamento para pacientes que não apresentarem 

os desfechos de saúde esperados, dentro do período definido a priori, de acordo com as 

melhores evidências científicas disponíveis e; por fim, (vi) a definição da periodicidade da 

avaliação dos parâmetros de efetividade clínica, de acordo com as melhores evidências 

científicas disponíveis77. 

 Os pacientes deverão ter acesso ao medicamento nusinersena em centros de referência 

selecionados e credenciados pela SCTIE/MS para o tratamento da AME 5q mediante a 

disponibilização de cuidados multidisciplinares78. 

 O monitoramento dos pacientes e a avaliação dos desfechos clínicos nos centros de 

referência serão coordenados por instituição de pesquisa indicada pela SCTIE/MS79. 

 
75 Artigo 1º da Portaria nº 1.297/2019. 
76 Artigo 2º. 
77 Artigo 3º. 
78 Artigo 4º. 
79 Artigo 5º. 
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 As evidências adicionais coletadas por meio do projeto piloto deverão ser submetidas, 

em até 3 anos, à CONITEC para reavaliação da incorporação do medicamento80 e a SCTIE/MS 

deverá realizar avaliações periódicas do projeto piloto com o objetivo de subsidiar a futura 

edição de norma geral acerca do compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias 

em saúde no SUS81. 

 Estes são os termos e as condições gerais estabelecidos pelo Ministério da Saúde para 

a incorporação do nusinersena para a AME 5q tipos II e III e o respectivo futuro acordo de 

compartilhamento de risco a ser celebrado com a fabricante na forma da Portaria nº 1.297/2019. 

A seguir, procuro trazer luz à discussão sobre a natureza jurídica do arranjo proposto pelo 

Ministério da Saúde tendo em vista tratar-se de modelo inédito para incorporação e aquisição 

de medicamentos pelo SUS. 

  

 
80 Artigo 6º. 
81 Artigo 7º. 



59 

 

6 ANÁLISE JURÍDICA DOS ACORDOS DE RISK SHARING À LUZ DO CASO DO 

NUSINERSENA 

 

6.1 Os pareceres técnico e jurídico que subsidiaram a elaboração da Portaria nº 

1.297/2019 

 

 Obtive acesso, por meio de pedido administrativo de esclarecimento, via Lei de Acesso 

à Informação82 (LAI), à Nota Técnica nº 3/2019-SCTIE/GAB/SCTIE/MS emitida em 6/6/2019 

pela SCTIE/MS (“Nota Técnica nº 3/2019” - ANEXO 1) e ao Parecer nº 00451/2019/CONJUR-

MS/CGU/AGU elaborado em 10/6/2019 pela Advocacia Geral da União – AGU (“Parecer nº 

00451/2019” - ANEXO 2), que subsidiaram a edição da Portaria nº 1.297/201983. 

 Do ponto de vista técnico, segundo a Nota Técnica nº 3/2019, considerando a 

gravidade da doença AME 5q e a importância clínica e social de se garantir acesso da população 

à única medicação aprovada no país para essa enfermidade, capaz de alterar o curso natural da 

doença, o Ministério da Saúde entendeu como positivo e benéfico promover uma discussão 

mais aprofundada sobre o uso do modelo de compartilhamento de risco. 

 A proposta do projeto piloto desenhada pelo Governo está estruturada em 6 (seis) 

etapas: 

 

 Etapa 1 – Mitigação de riscos financeiros e acesso ao nusinersena 

  

 O objetivo é garantir o acesso em tempo adequado e amplo a todos os pacientes com 

 AME 5Q, e ao mesmo tempo, mitigar o risco financeiro para o Ministério da Saúde 

 resultante das incertezas acerca da epidemiologia da doença durante o período de 

 estruturação do modelo de compartilhamento de risco. 

  

 Em razão da urgência em tratar a doença de maneira precoce e, tendo em vista o 

 tempo necessário para o desenvolvimento das bases de um acordo por desfecho para 

 os tipos mais tardios da doença, o Ministério da Saúde propõe que a primeira fase da 

 incorporação seja baseada em um modelo de rápida operacionalização que garanta 

 
82 Lei nº 12.527/2011. 
83 O processo administrativo de elaboração da Portaria nº 1.297/2019 está identificado sob o n° SEI 

25000.094078/2019-26. O meu pedido de esclarecimento, via Lei de Acesso à Informação, foi protocolado sob 

o nº 25820009551201924, em 2.12.2019, e atendido pelo Ministério da Saúde, em 23.12.2019. 
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 acesso imediato aos pacientes e também mitigue os riscos financeiros, conforme 

 segue: 

 

• Incorporação do nusinersena para AME 5q tipo I seguindo os moldes tradicionais 

de incorporação e aquisição. 

• Incorporação do nusinersena para AME 5q de início tardio condicionada ao 

acordo de compartilhamento de risco e com um modelo de risco financeiro no 

primeiro ano de incorporação durante a estruturação do acordo, válido a partir do 

segundo ano de incorporação. 

 

 Nessa etapa, sugere-se seja estabelecido um teto de pacientes e/ou frascos a serem 

 adquiridos pelo Ministério da Saúde, acima do qual, os demais frascos serão 

 fornecidos sem custo pela fabricante. Poderá ser negociado um segundo teto a partir 

 do qual frascos sem custo não mais serão fornecidos e as condições de fornecimento 

 serão renegociadas. 

 

 Etapa 2 – Estruturação do acordo de compartilhamento de risco por desfecho 

 clínico 

  

 O objetivo é estruturar o modelo de acordo de compartilhamento de risco por 

 desfecho clínico e garantir a existência e implementação da estrutura necessária para 

 a execução do contrato. Nesta etapa, o Ministério da Saúde recomenda que, 

 posteriormente à definição dos desfechos, devem ser discutidas as condições do 

 acordo a ser firmado. 

 

 Nesta etapa, estão contempladas além das atividades de definição dos desfechos 

 clínicos e as condições do acordo, a avaliação dos centros de referência do cuidado 

 de pacientes (sua distribuição geográfica e condições para diagnosticar, tratar e dar 

 suporte multidisciplinar aos pacientes) e a discussão sobre a educação das equipes 

 multiprofissionais a serem envolvidas. 

 

 Etapa 3 – Elaboração do contrato de acordo de compartilhamento de risco 
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 O objetivo é elaborar contrato específico para o modelo ora estudado, com base nos 

 desfechos definidos na etapa anterior. Importante destacar que o entendimento das 

 partes é de que o compartilhamento de risco é exclusivamente um acordo entre a 

 fabricante e a fonte pagadora, não devendo recair sobre os pacientes. 

  

 Para garantir a confiabilidade, transparência e segurança jurídica para as partes, o 

 contrato deverá ser robusto, devendo contemplar as cláusulas relativas aos desfechos 

 definidos, tempo de duração do acordo, critérios de encerramento, de transparência e 

 proteção de dados, entre outros. 

  

 Ainda devem ser avençadas as cláusulas relacionadas ao desconto a ser fornecido de 

 forma retroativa, como a maneira com que esse valor será retornado (seja em frascos 

 doados ou em transações financeiras) e a proporção do possível desconto de acordo 

 com cada cenário de não atingimento de desfechos. 

  

 O início do contrato de compartilhamento de risco está condicionado ao fim do 

 modelo de aquisição de preço por volume, que será implementado apenas no 

 primeiro ano do projeto. 

 

 Etapa 4 – Coleta de informações 

  

 Nessa etapa, será iniciado o registro dos desfechos e as informações a serem 

 avaliados no âmbito do acordo nos centros de referência definidos. 

 

 Etapa 5 – Análise dos desfechos 

  

 O objetivo é avaliar a performance do nusinersena nos pacientes de tipos mais tardios 

 da doença em relação aos resultados esperados para o produto e definir as 

 responsabilidades das partes envolvidas no contrato.  

  

 Ao final do primeiro ano do acordo, deverá ser feita uma análise para identificação 

 do desempenho do nusinersena e possível renegociação de preços. Ao final do 

 segundo ano do acordo, e consequente término do contrato, as partes deverão definir 

 se os desfechos esperados foram atingidos, em qual proporção e se haverá 
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 necessidade de um desconto retroativo. Nesta etapa, o preço de aquisição poderá ser 

 rediscutido. 

  

 Após a análise, os critérios de compartilhamento de risco definidos previamente em 

 contrato deverão ser cumpridos e, caso os desfechos, avaliados estejam aquém do 

 esperado para o produto, um desconto retroativo deverá ser fornecido, concedido por 

 meio de aquisição de frascos sem custos. 

 

 Etapa 6 – Revisão do PCDT  

 

 O objetivo desta etapa é identificar, a partir dos desfechos avaliados, se existe a 

 necessidade de atualização do PCDT, de eventual restrição do acesso ao 

 medicamento a alguma subpopulação ou de ampliação de acesso a uma parcela 

 maior dos pacientes sem a necessidade de manutenção do acordo de 

 compartilhamento de risco. 

 

 O Ministério da Saúde, portanto, propõe a análise de dois possíveis arranjos contratuais 

de compartilhamento de risco, dividindo o projeto piloto numa etapa preliminar (enquanto 

discute e desenha o acordo de risk sharing) e outra etapa final (quando da efetiva assinatura e 

execução do contrato), ou seja, a discussão de “duas vertentes para o uso dos acordos de 

compartilhamento de risco”, com base no tipo de incerteza que pretendem enfrentar: quanto ao 

volume e ao impacto orçamentário ou quanto ao desempenho clínico do produto. 

 O Ministério da Saúde considera o volume como um risco que possa ser compartilhado 

entre as partes. Contudo, como já explicitado nos capítulos anteriores, partilho da opinião de 

que os acordos ancorados meramente no critério de volume (os chamados price-volume 

agreements) – que não se vinculam ao resultado clínico no paciente - não devem ser 

considerados pertencentes à matriz dos acordos de risk sharing à luz da concepção mais literal 

do termo. Nesse caso, a meu ver, no fundo o que existe é a incerteza sobre a demanda tanto por 

parte da Administração quanto do sujeito contratado. Incerteza sobre a demanda é algo que 

pode existir inclusive em contrato de fornecimento tradicional, situação essa que pode ser 

remediada por meio de um aditamento contratual, por exemplo. 

 Acredito que esse ponto, embora, num primeiro momento, possa parecer inofensivo, a 

longo prazo, pode trazer impactos para o plano de novas incorporações de tecnologia ao SUS. 

Isso porque a ideia do Ministério da Saúde é criar uma matriz jurídica especial e excepcional 
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para os acordos de risk sharing. Permitir o tratamento do comum como especial, pode ser um 

problema. 

 A seguir, analiso mais detidamente cada uma das “vertentes” propostas pelo Ministério 

da Saúde, mas concentro esforços, principalmente, no compartilhamento de risco por desfecho 

clínico que merece atenção maior pelo potencial de problematização jurídica. 

 

6.1.1 Compartilhamento de risco com base no volume 

 

 A Nota Técnica nº 3/2019 e o Parecer nº 00451/2019 descrevem esse possível modelo 

da seguinte forma: o Estado e a indústria farmacêutica acordam um limite de despesas, de doses 

ou de pacientes atendidos ou ainda de tempo de tratamento, a depender do caso.  

 O Governo deve gerir o desenvolvimento da demanda, possibilitando mais 

previsibilidade orçamentária. Por parte da fabricante, a remuneração pelo medicamento fica 

sujeita ao risco de ter que se atender mais pacientes do que inicialmente previsto. 

 Em tal situação, a empresa poderá oferecer tanto um preço diferenciado por tratamento 

extra ou ainda fornecê-lo sem custo adicional, ou seja, o fabricante assume o risco de impacto 

financeiro em razão de eventual aumento da demanda – despesa que originalmente ficaria a 

cargo do ente público contratante. 

 A decisão por incorporar o medicamento ou não é feita com base na estimativa de 

demanda – pela prevalência da doença no país – o que permite calcular o impacto orçamentário 

da tecnologia. Contudo, não é raro que uma vez sendo introduzido o medicamento no sistema 

público, a demanda efetiva acabe aumentando, seja devido à ausência de dados nacionais sobre 

a referida doença, seja pelo estímulo ao diagnóstico ou adesão ao tratamento diante da nova 

tecnologia incorporada. 

 Da forma como acima descrito, o modelo, a ser adotado no estágio mais inicial do 

projeto piloto, não imporá ao Ministério da Saúde – desprovido ainda da estrutura necessária 

para tanto – qualquer dever de avaliação de resultados clínicos dos pacientes para efeitos de 

pagamento à fabricante, partindo da premissa de que a fase de efetiva operacionalização, coleta 

de informações e análise dos desfechos ocorrerá posteriormente. 

 Por essas razões, esse modelo contratual por volume é considerado pela AGU como 

mais fácil de ser operacionalizado em comparação aos acordos baseados em desfecho clínico 

e, por isso mesmo, também consiste em prática mais antiga e menos inovadora pelos países em 

geral. 
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 Nos chamados acordos de compartilhamento de risco por volume, a principal incerteza 

não se refere a desfechos clínicos, mas sim a medidas de quantidade relacionadas ao uso do 

medicamento na prática e, portanto, à demanda, como expus anteriormente. A meu ver, por essa 

razão, estão mais próximos dos modelos de financial agreements ou price volume agreements, 

e não necessariamente na matriz de acordos de risk sharing conforme a concepção moderna da 

value-based health care. 

 Não há necessidade de se identificar, rastrear ou monitorar grupos ou subgrupos de 

pacientes já que as regras para o desconto ou o abatimento serão avençadas antecipadamente já 

no momento da celebração do contrato (a saber, o teto de pacientes ou frascos a que as partes 

estariam sujeitas). 

 Essa modalidade contratual não está estruturada em torno de evidências de 

desempenho, uma vez que o preço está condicionado apenas e exclusivamente a dados mais 

objetivos e financeiros.  

 Hauegen sustenta que embora os acordos de volume, em todas as modalidades, não 

tenham como objetivo principal investigar o desempenho clínico do medicamento ou o uso 

racional, são consequências mediatas do modelo84. 

 Da maneira como delineada pelo Ministério da Saúde, o modelo proposto de acordo 

de compartilhamento de risco por volume assemelha-se (com particularidades, por óbvio) às 

práticas contratuais de “bonificação” (se a empresa oferecer um preço diferenciado por 

tratamento extra) ou “doação” (se a empresa oferecer o produto sem custo adicional por 

tratamento extra), mais próximo de um típico contrato de fornecimento. 

 A “bonificação” não se encontra prevista, de forma expressa, na legislação brasileira. 

Está normalmente associada a uma premiação pelo cumprimento de determinado requisito ou 

pelo atingimento de meta. Do ponto de vista de direito civil, parece ter a natureza de uma doação 

condicional, ou seja, uma doação sujeita à ocorrência de evento futuro e incerto. 

 Já a doação simples ou pura, por sua vez, é definida pelo artigo 538 do Código Civil 

como o “contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 

vantagens para o de outra”.  

 Como leciona Paulo Nader: 

 

“A doutrina registra diversas espécies de doação. A mais comum é a pura ou simples 

(vera et absoluta), que não impõe qualquer encargo ao donatário, não visa a compensar 

serviços prestados, nem subordina os efeitos do contrato a algum acontecimento 

 
84 HAUEGEN, op. cit., p. 38. 
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futuro e incerto. Resulta do único propósito de beneficiar o donatário. É uma doação 

que pode ser mencionada sem qualquer adjetivo.”85 

 

 No caso de uma posterior doação, o modelo contratual por volume idealizado pelo 

Ministério da Saúde teria, a meu ver, natureza híbrida: em parte caracterizaria contrato padrão 

de fornecimento de medicamentos e em parte representaria doação pura de certo volume de 

medicamentos. Isso porque a fabricante assumiria o risco de ter de fornecer, por liberalidade, 

sem vinculação ao implemento de qualquer condição e sem qualquer ônus para o Ministério da 

Saúde um volume adicional de produtos não previstos inicialmente. 

 Por outro lado, conforme será exposto a seguir, o acordo de compartilhamento de risco 

visando a uma incorporação de tecnologia em saúde, está essencialmente atrelado à uma 

complexa análise qualitativa da performance do medicamento mediante avaliação dos 

benefícios terapêuticos para o paciente. 

 Acordos com base em volume por meio do qual a indústria farmacêutica assume o 

risco financeiro de ter de arcar com o fornecimento gratuito ou à preço diferenciado dos 

tratamentos extras não previstos inicialmente não parecem adequados para resolver as questões 

relacionadas à incerteza quanto aos benefícios clínicos ou de custo-efetividade. 

 Hauegen também tece considerações nesse sentido sobre a incorporação do 

nusinersena para a AME 5q tipo I com base nas constatações que obteve da análise dos 

Relatórios de Recomendação da CONITEC mencionados anteriormente: 

 

“No processo de incorporação do nusinersena no SUS há elementos que 

aparentemente sugerem não haver partilha de risco. A possibilidade de doação do 

medicamento aproximaria desse tipo de contrato, uma vez que a doação é uma forma 

de operacionalizar a flexibilização no preço”86. 

 

 A despeito de as considerações da autora no referido artigo - de que não se está diante 

de um arranjo de compartilhamento de risco - se referirem mais especificamente ao 

medicamento para o tipo I da doença, para o qual o Ministério da Saúde e a AGU recomendam 

a incorporação e a aquisição por moldes tradicionais, - o fato é que a mesma sugestão de doação 

de frascos feita para o tipo I também foi feita para a incorporação do produto aos tipos II e III 

da doença. 

 Se o propósito do projeto piloto é trazer luz e regular a incorporação de novas 

tecnologias em saúde e, portanto, no âmbito de métodos inovadores e não tradicionais de 

 
85 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Contratos. v. 3. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 

316. 
86 CAETANO; HAUEGEN; OSORIO-DE-CASTRO, op. cit., p. 11. 
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atribuição de valor a um produto, então, o uso do termo compartilhamento de risco meramente 

por volume parece não coadunar completamente com tais propósitos. 

 Embora a Nota Técnica nº 3/2019 e o Parecer nº 00451/2019 tenham mencionado 

rapidamente tal ponto, mas não o destacado, o que o Ministério da Saúde propõe é que o início 

do contrato de compartilhamento de risco seja relacionado ao fim do modelo de aquisição de 

preço por volume (implementado apenas no primeiro ano do projeto).  

 Quero dizer com isso que, o Ministério da Saúde parece indicar uma certa distinção ou 

ao menos separação entre eles, o que denota uma contradição, pois, ao mesmo tempo em outro 

momento, ambos os arranjos são tratados pelo órgão como modelos de compartilhamento de 

risco dentro do projeto. 

 De acordo com o artigo 1º87 da Portaria nº 1.297/2019, deverá ser considerado como 

acordo de compartilhamento de risco a situação de incerteza, em primeiro lugar, quanto ao 

custo/efetividade do medicamento incorporado ao SUS em condições reais e, em segundo, à 

estimativa de consumo e ao impacto orçamentário. Como se nota, o legislador utilizou o termo 

“e” entre um requisito e outro e não o termo “ou”. 

 Até porque a incerteza quanto ao custo-efetividade do medicamento em condições 

reais, fatal e consequentemente, acarretará a incerteza quanto à estimativa de consumo e o 

impacto orçamentário. Contudo, o inverso não se aplica: a incerteza quanto ao volume ou 

estimativa de consumo pode se dar por uma infinidade de fatores. Com isto, quero dizer que, o 

critério meramente financeiro ou apenas com base na incerteza de volume não deve ser 

invocado isoladamente como condição única para a celebração do acordo de compartilhamento 

de risco para incorporação da tecnologia em saúde. 

 Como o propósito do Ministério da Saúde é criar uma matriz jurídica especial e 

excepcional para os acordos de risk sharing visando à incorporação de novas tecnologias ao 

SUS, é preciso fazer uma qualificação jurídica adequada dos modelos estudados, mirando 

sempre a finalidade maior de proporcionar serviços e produtos em saúde de maior qualidade 

para os usuários, sem onerar demasiadamente o Erário. 

 

 
87 Art. 1º Fica instituído o projeto piloto de acordo de compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias 

em saúde, para oferecer acesso ao medicamento Spinraza (Nusinersena) para o tratamento da Atrofia Muscular 

Espinhal (AME 5q) Tipos II e III no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). 

 Parágrafo único. Para fins desta Portaria, considera-se acordo de compartilhamento de risco para incorporação 

de tecnologias em saúde o instrumento celebrado entre o Ministério da Saúde e a empresa farmacêutica 

fornecedora de medicamento, em razão de incertezas quanto: 

 I - ao custo/efetividade do medicamento incorporado ao SUS em condições reais; e 

 II - à estimativa de consumo, considerando a quantidade de comprimidos/doses e o impacto orçamentário. 

(grifos nossos). 
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6.1.2 Compartilhamento de risco com base em desfecho clínico 

 

 Para a etapa do projeto piloto de efetiva implementação do acordo de risk sharing, 

segundo o Ministério da Saúde, os acordos de compartilhamento de risco com base em desfecho 

clínico são extremamente relevantes para a geração de dados de vida real, e, portanto, para uma 

melhor compreensão das terapias disponíveis no mercado – ao menos, este era o 

posicionamento até os acontecimentos já relatados de agosto de 2020 –. 

 A operacionalização deste tipo de acordo de compartilhamento de risco, ao contrário 

daquele com base no volume, é complexa, pois exige a estruturação e desenvolvimento de uma 

rede para avaliação de desempenho, gestão de dados clínicos, e bastante envolvimento dos 

pacientes, profissionais e estabelecimentos de saúde durante a coleta de dados, exigindo um 

tempo de maturação muito maior para a sua implementação. 

 Fazem parte do processo de avaliação de tecnologia em saúde a análise de evidências 

clínicas de segurança, eficácia e efetividade do medicamento. Tais evidências, contudo, apenas 

se tornam mais claras à medida que o medicamento será usado em situações que não aquelas 

dos testes controlados em pesquisa clínica. A análise do custo-efetividade e do valor terapêutico 

do produto também tenderá a ser mais realista quando o medicamento passar a ser utilizado no 

sistema. 

 Os acordos de compartilhamento de risco com base no desempenho da tecnologia 

possibilitam que ela seja ofertada aos pacientes ao mesmo tempo em que as evidências da vida 

real se tornam mais robustas. 

 O Ministério da Saúde sugere que a avaliação dos pacientes e a coleta dos dados seja 

feita em bases individuais, paciente a paciente, no entanto, sugere-se que a análise dos 

desfechos seja feita em nível populacional. A ideia é que se estabeleça previamente o número 

de pacientes que deve responder ao tratamento, de acordo com os desfechos pré-definidos, e ao 

final, comparar o resultado à porcentagem dos pacientes que, de fato, responderam daquela 

forma. 

 A definição dos critérios considerados como resposta ao tratamento deve servir de base 

para determinar e quantificar o ressarcimento (financeiro ou não) partindo dos desfechos 

esperados. Sugere-se, por isso, que a análise dos resultados deve ser realizada por uma entidade 

isenta e com capacidade técnica para desenvolver a avaliação estatística dos desfechos. 

 A AGU faz uma análise jurídica acerca da proposta do Ministério da Saúde acima 

descrita, tecendo uma série de importantes considerações destacadas a seguir. 
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 Segundo a AGU, a utilização de acordos de compartilhamento de risco para incorporar 

novas tecnologias no sistema público de saúde vem se tornando mais frequente, uma vez que 

as gestões vêm buscando alternativas às formas tradicionais de incorporação, em casos 

excepcionais. Tal iniciativa busca garantir o acesso dos pacientes ao tratamento, enquanto reduz 

os riscos para os governos na oferta de tecnologias de alto custo. 

 Em relação à aferição das questões técnicas e de conveniência e oportunidade do 

acordo, a AGU entende que competem exclusivamente à área técnica e aos gestores da pasta. 

 O acordo de compartilhamento de risco surgiu, na prática internacional, como uma 

ferramenta para mitigar os efeitos das incertezas e dos riscos na incorporação e precificação de 

novas tecnologias. Não é raro o gestor público se deparar com a seguinte situação: existência 

de certa segurança de que o medicamento proporciona benefícios clínicos, mas sem ter 

estimativa concreta e confiável acerca de (i) qual grupo de pacientes, de fato, terá os benefícios 

esperados, (ii) qual será o nível do benefício clínico, (iii) qual será a duração do tratamento, e 

(iv) qual será o número total de pacientes a serem atendidos. 

 Frente a este cenário, o gestor público é colocado diante de duas possíveis alternativas: 

(i) não incorporar o medicamento por causa das incertezas, esperando que novos dados sejam 

produzidos (o que pode levar anos ou décadas), e ao fim, não fornecer o produto aos pacientes 

(que, muitas vezes, têm no produto a única alternativa de tratamento); ou (ii) incorporar o 

medicamento, assumindo o risco de onerar os cofres públicos com medicamento cujo benefício 

clínico não condiz com seu preço, além do risco de não obter a maximização dos recursos e de 

comprometer a sustentabilidade orçamentária do sistema público de saúde. 

 Assim, a AGU entende que o acordo de compartilhamento de risco proposto seria uma 

maneira de garantir o acesso ao medicamento pela população, de modo que, ante a 

impossibilidade de uma avaliação precisa sobre o custo-efetividade do medicamento e do futuro 

impacto no orçamento, o valor do produto poderá ser variável, conforme os resultados obtidos 

na prática e nos termos avençados no contrato.  

 O acordo representaria uma importante aliada no combate à assimetria de informações 

entre o gestor público e a indústria farmacêutica, que, como já mencionado, prejudica muito a 

tomada de decisão pública. 

 No que diz respeito à compatibilidade do arranjo contratual de compartilhamento de 

risco com o arcabouço jurídico e normativo que permeia o SUS, a AGU não vislumbrou 

qualquer óbice jurídico à sua implementação para incorporação de tecnologias em saúde. O 

acordo não suprimiria nenhum requisito normativo para a incorporação de tecnologia, de forma 

que a análise da incorporação permaneceria sendo realizada em conformidade às regras 
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previstas na Lei n° 8.080/1990, no Decreto nº 7.646/2011 e pelo Anexo XVI da Portaria de 

Consolidação nº 1/2017/GM/MS. 

 Ressaltou-se que o acordo de compartilhamento de risco, de forma alguma, pode ser 

usado na hipótese de ausência de evidências e estudos científicos, pois tal situação consistiria 

em violação das normas que regem a incorporação de medicamentos pelo SUS, além de 

violação ao direito fundamental à saúde, dos princípios constitucionais da eficiência 

administrativa e da economicidade.  

 Quanto à implementação de projeto piloto para experimentar o acordo de 

compartilhamento de risco, a AGU a entende como medida prudente, em se tratando de situação 

inédita, recomendando-se, de fato, cautela e excepcionalidade na utilização desse arranjo. 

 Ao fim, a AGU afirma que, em momento oportuno e após a apresentação de maiores 

informações técnicas, terá de ser realizada uma análise mais profunda das questões jurídicas 

relacionadas ao instrumento a ser celebrado entre o Ministério da Saúde e a fabricante do 

medicamento. E assim, em relação à constitucionalidade e à legalidade da minuta de portaria 

proposta, a AGU entendeu não haver obstáculos jurídicos à continuidade da tramitação com a 

sua final edição, levando em conta os subsídios técnicos constantes do processo. 

 

6.1.2.1 Os acordos de risk sharing com base em desfecho clínico e a teoria dos contratos 

relacionais 

 

 A legislação brasileira não prevê, dentre seus tipos contratuais definidos, os acordos 

de risk sharing, termo inspirado na prática jurídica de outros países. Do ponto de vista de direito 

civil, trata-se de um contrato atípico, permitido pelo artigo 42588 do Código Civil, que deve ser 

analisado à luz de sua natureza jurídica e de seus atributos essenciais para compreensão do seu 

conceito. 

 Do ponto de vista de direito administrativo, também não há previsão expressa deste 

tipo de contrato no ordenamento. Reconhecer a ausência de definição legal para o arranjo 

contratual ora estudado não caracteriza o problema jurídico em si. Apesar de ser bastante 

tentador, ao operador do direito, buscar enquadrá-lo em alguma definição jurídica já 

previamente estabelecida, como se a sua legitimidade e validade disso dependesse – o que não 

procede -, a tipicidade (ou melhor, a atipicidade) não deve ser o foco da discussão sobre o tema. 

 
88 Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. 
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 Não só partes privadas podem celebrar contratos atípicos entre si, como também com 

a Administração Pública. Nesse sentido, o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (“LINDB”)89 tem muito a contribuir: o dispositivo permite que, para eliminar 

irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, a 

autoridade administrativa poderá, presentes as razões de relevante interesse geral, e cumpridas 

determinadas formalidades, celebrar “compromissos” com os interessados, observada a 

legislação aplicável, buscando solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais. 

 O debate será mais profícuo se se colocar sobre a mesa menos discussões sobre a 

tipicidade do contrato de risk sharing e mais discussões sobre o processo para viabilizá-lo.  

 O compartilhamento de risco, enquanto instrumento firmado entre a Administração 

Pública e o sujeito privado, é juridicamente viável, e de fato, pode ser minimamente regulado 

pelas regras gerais de contratação pública delineadas pela Lei nº 8.666/1993, já que inserido 

num contexto de provável contratação direta pela Administração (conforme as hipóteses do 

artigo 24 e 25). Além disso, há a dicção do artigo 5490, que permite a aplicação subsidiária dos 

princípios gerais de direito privado aos contratos administrativos.  

 Contudo, a Lei nº 8.666/1993 e suas tradicionais regras gerais de contratação com entes 

públicos não parece ser suficiente para modular os processos de viabilização dos acordos de 

risk sharing. É preciso recorrer a outras ferramentas de interpretação e aplicação do direito, as 

quais, conjuntamente, numa interpretação sistemática, podem melhor acolher o arranjo 

contratual de compartilhamento de risco, conforme discorro a seguir. 

 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, o contrato administrativo “é o ajuste que a 

Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade 

administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições 

estabelecidas pela própria Administração.”91 

 E ainda prossegue o autor: 

 

“O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, 

comutativo e realizado intuitu personae. É consensual porque consubstancia um 

acordo de vontades, e não um ato unilateral e impositivo da Administração; é formal 

porque se expressa por escrito e com requisitos especiais; é oneroso porque 

remunerado na forma convencionada; é comutativo porque estabelece compensações 

 
89 Incluído pela Lei nº 13.655/2018 ao Decreto-Lei nº 4.657/1942. 
90 Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado. 
91 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed., atual. até a Emenda Constitucional 90, 

de 15.9.2015, São Paulo: Malheiros, 2016, p. 239. 
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recíprocas e equivalentes para as partes; é intuito personae porque deve ser executado 

pelo próprio contratado, vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a 

transferência do ajuste”92. 

  

 Nesse modelo contratual, tal qual o arranjo proposto pelo Ministério da Saúde, o 

pagamento da tecnologia está ligado à apresentação de evidências dos efeitos reais 

considerando como a tecnologia utilizada impacta efetivamente na saúde e na qualidade de vida 

do paciente. 

 O contrato tradicional de fornecimento de medicamento à Administração Pública 

(mediante a realização de procedimento de licitação) é um contrato administrativo e, como tal, 

se sujeita à Lei nº 8.666/1993. Tratando-se de fornecimento de produtos que (mesmo atendendo 

a todos os requisitos regulatórios) não possuem eficácia totalmente garantida, a praxe é que tais 

contratos envolvem, algum grau de álea (relacionado à probabilidade, maior ou menor, de 

sucesso do tratamento).  

 Isto quer dizer que, trata-se de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são 

normais à sua natureza (medicamento possui contraindicações) e previsíveis (na medida em que 

o adquirente é deles expressamente advertido, por meio da bula, por exemplo). 

 Tradicionalmente, contudo, essa álea é assumida integralmente pelo adquirente (no 

caso, a Administração Pública), que compra os medicamentos indistintamente sem fazer uma 

análise prévia da potencialidade do resultado do produto. 

 O arranjo contratual de risk sharing é inovador por buscar a distribuição do risco do 

tratamento e, com isso, desafiar o modelo tradicional, no qual a álea do contrato de 

fornecimento de medicamentos aloca-se exclusivamente sobre o adquirente. A análise desse 

novo modelo contratual é, particularmente complexa, por se tratar o adquirente de órgão da 

Administração Pública, envolvendo, portanto, as peculiaridades de uma contratação permeável 

pelo regime de direito público, mas que demanda soluções típicas do universo privado (como 

soluções com grandes esforços de negociação e margem para dispor entre as partes). 

 A estrutura e as condições contratuais deverão ser acordadas entre as partes de acordo 

com as especificidades de cada caso. Pode-se condicionar o preço a ser pago pela 

Administração Pública, por exemplo, ao tempo de sobrevida efetivamente alcançado por cada 

paciente que vier a ser tratado com o medicamento (em dias ou meses etc.) ou com base em 

dados de estudos científicos sobre determinada enfermidade (que apontam um determinado 

padrão na taxa de êxito do tratamento). 

 
92 Ibid., p. 240. 
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 As partes podem eleger o desfecho clínico que será associado, ao final, à adequação 

do preço em diversos níveis ou percentuais, podendo resultar no abatimento integral do preço 

a ser pago pela unidade ou não. 

 O acordo de risk sharing, da forma como proposto no caso do nusinersena, portanto, 

deve ser entendido como um contrato atípico (porque não tem definição e nem forma previstas 

em lei) e aleatório (sujeito a algum grau de álea/risco), diferentemente do contrato de 

fornecimento tradicional em que a sua natureza comutativa é clara e inquestionável. 

 Segundo Venosa, "é aleatório o contrato em que ao menos o conteúdo da prestação 

de uma das partes é desconhecido quando da elaboração da avença"93, em oposição aos 

contratos comutativos, nos quais as partes conhecem, desde o início, suas respectivas 

prestações. 

 Nesse sentido, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

 

“[...] comutativos são os de prestações certas e determinadas. As partes podem antever 

as vantagens e os sacrifícios, que geralmente se equivalem, decorrentes de sua 

celebração, porque não envolvem nenhum risco.”94 

 

 Neste trabalho, defendo que os acordos de compartilhamento de risco, apesar de 

atípicos, não encontram aí grande problema jurídico, conforme o próprio parecer da AGU pela 

legalidade – como era de se esperar – do modelo proposto no projeto piloto do nusinersena. Há 

um desafio claro: a implementação e execução dos acordos de risk sharing exigem soluções 

negociadas entre as partes envolvidas (Administração, indústria e provedores de serviços de 

saúde), ou seja, uma certa “customização” à luz das regras contratuais da Lei nº 8.666/1993, 

principalmente, em relação ao aspecto da comutatividade (protegido pelo artigo 54, § 1º da Lei 

nº 8.666/1993) e das cláusulas exorbitantes, já que tal modelo demanda a previsão e/ou 

materialização de obrigações incertas, variáveis e altamente complexas com a presença de 

interesses bastante contrapostos e de difícil conciliação. 

 Tal “customização”, que estará intimamente ligada a uma necessidade de espírito 

colaborativo entre as partes na negociação das cláusulas e na execução do acordo de risk 

sharing, como se verá adiante, pode parecer, num primeiro momento, até incompatível com as 

regras da Lei nº 8.666/1993. 

 
93 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 6ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2006, p. 401. 
94 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 10ª ed., São 

Paulo: Ed. Saraiva, 2013, p. 96. 
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 Diante do panorama acima, a meu ver, não há vedação legal para que sujeitos privados 

celebrem contratos de risk sharing, com as características jurídicas ora estudadas, com a 

Administração Pública. Contudo, certamente, tais acordos devem ser considerados em 

ambientes de tomada de decisão amplamente negociada entre as partes, executados cada qual, 

a despeito de inseridos genericamente no contexto da Lei nº 8.666/1993, mediante 

estabelecimento de regras próprias avençadas pelas partes. 

 É fundamental analisar os desafios a serem enfrentados dado o ineditismo da iniciativa 

e a necessidade de edição de futura norma disciplinando este tipo de contrato. 

 Nos termos da Lei nº 8.666/1993, os contratos administrativos devem estabelecer com 

clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação 

e/ou da proposta a que se vinculam. Este, certamente, pode ser indicado como um dos grandes 

desafios para a implementação e execução dos acordos de risk sharing, ou seja, prever e/ou 

materializar aquilo que é incerto. 

 Por exemplo, na hipótese de a fixação do preço total e final do contrato depender do 

tempo de sobrevida efetivamente alcançado pelo paciente, parece que tal condição objetivaria 

justamente reduzir a aleatoriedade do contrato para a Administração, porque visaria a transferir 

para a indústria farmacêutica contratada o risco do insucesso do tratamento - risco esse que, via 

de regra, consiste em ônus exclusivo do adquirente de medicamentos, por se tratar de uma 

característica inerente a esse tipo de produto -. 

 Ainda que se trate de hipótese de compartilhamento de risco, o acordo de risk sharing 

não deve trazer imprevisibilidade prejudicial aos interesses da Administração Pública, uma vez 

que um dos requisitos do projeto piloto é justamente promover o equilíbrio do custo do 

medicamento para o SUS. Qualquer variação futura será exclusivamente a seu benefício, para 

reduzir o preço total e final do contrato, caso os medicamentos adquiridos não apresentem os 

resultados esperados. 

 A contratação para aquisição de medicamentos, no Brasil, ainda é permeada pela 

lógica tradicional de contratos bilaterais, sinalagmáticos e comutativos enraizada na Lei nº 

8.666/1993 e na teoria clássica de direito administrativo e contratual. Contudo, os novos 

arranjos contratuais e as medidas alternativas de compartilhamento de risco entre a 

Administração e o sujeito privado exigem um pensar mais aberto a novas teorias e cultura 

jurídica. 

 Trago como exemplo, apenas para ilustrar a constatação acima, o tema de 

medicamentos biológicos, aqueles produzidos a partir de organismos vivos, como células e 
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bactérias – de alto valor tecnológico – no âmbito das compras públicas. O mestrando Murilo 

Meneghetti Nassif, discorre de forma bastante interessante sobre o assunto em sua dissertação, 

apresentada para obtenção do título de Mestre perante a Fundação Getúlio Vargas, intitulada 

“Compra pública de medicamento biológico e os desafios decorrentes da intercambialidade 

automática no âmbito do SUS”95. 

 Nassif defende que a modelagem atual de compra pública, apesar de atender às 

necessidades para compra de produtos biológicos do Governo, pode ser aprimorada. Para 

auxiliar o gestor público, algumas boas práticas deveriam ser adotadas como: (a) a melhor 

especificação técnica do medicamento em edital e; (b) a realização de procedimento de pregão 

com atas de registro de preços simultâneas. Além disso, haveria potencial para se melhorar a 

regulamentação e negociar acordos de cooperação entre entes públicos e privados para 

compartilhar riscos na compra de medicamentos biológicos de alto valor agregado. 

 Por tais razões, acredito que seja essencial e bastante útil, neste trabalho, tratar da teoria 

dos contratos relacionais, com o objetivo de proporcionar mais ferramentas na interpretação e 

aplicação do direito para melhor modular o processo de viabilização do acordo de 

compartilhamento de risco, como mencionado anteriormente. Embora essa teoria tenha 

ganhado notoriedade no campo do direito privado do consumidor, os princípios do modelo 

relacional de contratação ali propagado parecem se amoldar perfeitamente ao cenário dos 

acordos de risk sharing aqui estudados96. 

 O contrato relacional, de fato, não é um tipo, mas, sim, uma qualidade contratual, 

trazendo consigo uma série de características específicas que podem ajudar na interpretação e 

aplicação das regras existentes, já que a legislação atual e a Lei nº 8.666/1993 não preveem e 

nem regulam o acordo de risk sharing. 

 A teoria clássica contratual descreve o contrato como algo isolado e descontínuo, a 

partir da noção de um contrato instantâneo, como se a manifestação de vontade das partes e a 

sua execução devessem ocorrer de uma só vez, tudo explicado pelas circunstâncias presentes 

no momento da celebração do instrumento. 

 
95 NASSIF, Murilo Meneghetti. Compra pública de medicamento biológico e os desafios decorrentes da 

intercambialidade automática no âmbito do SUS. Dissertação de Mestrado Profissional apresentada em 

setembro/2020. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 
96 Até mesmo porque, segundo Floriano de Azevedo Marques Neto, há algumas situações em que a 

Administração Pública é equiparada à figura do consumidor, para efeitos de aplicação subsidiária do Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, no âmbito de contratos de obras públicas. O Tribunal de Contas da União, 

em sede de Plenário, nos acórdãos nº 1237/2013 e 1241/2013, se posicionou no seguinte sentido: “[...] a 

Administração encontra-se numa posição de vulnerabilidade técnica, pois não tem condições de acompanhar 

todas as etapas de construção de uma obra pública, ocupando, assim, uma posição de consumidor 

hipossuficiente ao contratar obras públicas através de licitações”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 

Concessões. 1ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015, p. 150. 
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 Assim, nos chamados contratos isolados (em inglês, discrete contractcs), as relações 

entre as partes são poucas ou não são relevantes. 

 No entanto, considerando, sobretudo, o mercado da prestação de serviços e 

fornecimento de bens sempre em constante mutação e a evolução da tecnologia, impõe-se um 

novo paradigma jurídico, onde o contrato permita que se deixem indeterminadas algumas 

cláusulas, a serem definidas no decorrer da execução, com ampla aplicação dos princípios da 

boa-fé, equidade e fim social do contrato. 

 Segundo Ruy Rosado de Aguiar Júnior, nos contratos relacionais, em contrapartida, a 

lógica cooperativa substitui a lógica egoística: 

 

“O relacionamento continuado exige das partes comportamento adequado a cada nova 

situação, e com isso abre a oportunidade para que tais condutas sejam analisadas à luz 

da boa-fé, do fim social e da equidade. A incompletude contratual aumenta o risco e 

amplia o espaço para a exigência de ação cooperativa. Essa diferença conduz ao 

redimensionamento do formalismo interpretativo. 

[...] 

Nesse contexto, ganha maior espaço a atividade de renegociação e revisão do que a 

de invalidação e resolução”97. 

 

 E prossegue o autor: 

 

“O contrato relacional é aquele que melhor se ajusta à ideia da obrigação como um 

processo, desenvolvida entre nós por Clóvis Verissimo do Couto e Silva, um negócio 

em constante refazer-se, a exigir a aproximação das partes para a renegociação, e por 

isso mesmo dominado pelos princípios da boa-fé, uma vez que por sua natureza não 

tem e não pode ter todas as cláusulas substantivas predeterminadas, sendo-lhe 

adequada a cláusula de hardship”9899. 

 

 A teoria dos contratos relacionais é extremamente útil, porque permite conferir e 

demarcar esse caráter contratual específico que, a meu ver, deverá permear os acordos de risk 

sharing com base em desfecho clínico, assim como, harmonizá-los com a sistemática 

tradicional enraizada na comutatividade dos contratos administrativos. 

 O princípio da boa-fé, nesse sentido, tem papel crucial no desenvolvimento e no 

sucesso de um contrato relacional. Sabe-se que o conceito de boa-fé vem ganhando cada vez 

mais relevância no âmbito da reflexão e da prática contratual contemporâneas. 

 
97 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Contratos relacionais, existenciais e de lucro. Revista Trimestral de 

Direito Civil: RTDC, Rio de Janeiro, ano 12, v. 45, p. 91-110, jan./mar. 2011. p. 99. 
98 Segundo Aguiar Júnior, a cláusula hardship serve ao contrato relacional por permitir a renegociação diante de 

circunstâncias supervenientes. Será tanto mais útil quanto mais aberta a possibilidade de renegociar. 
99 Ibid., p. 100. 
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 Roberto Porto Macedo Jr. explica perfeitamente a importância cada vez mais destacada 

da boa-fé e dos contratos relacionais no âmbito da defesa do consumidor: 

 

“Há elementos que evidenciam a importância da boa-fé dentro da perspectiva 

relacional, notadamente o fato de que, em primeiro lugar, ela lembra a incompletude 

dos contratos, os limites da capacidade de previsão humana, os custos e ameaças à 

solidariedade, as barreiras insuperáveis para a comunicação perfeita e sem ruídos. Em 

segundo lugar, ela enfatiza, valoriza e torna juridicamente protegido o elemento de 

confiança (“trust”), sem o qual nenhum contrato pode operar. Em terceiro lugar, ela 

evidencia a natureza participatória do contrato, que envolve comunidades de 

significados e práticas sociais, linguagem, normas sociais e elementos de vinculação 

não-promissórios (não contratuais). Assim, a boa-fé realça o elemento moral das 

relações contratuais. Por fim, a boa-fé contratual envolve uma concepção moral de 

fazer algo corretamente [...]”100 

  

 O artigo 479101 do Código Civil, ao dispor sobre a onerosidade excessiva, confere 

justamente a efetividade ao conceito relacional por permitir a aproximação das partes com a 

possibilidade de negociação em termos de modificação equitativa das condições do contrato. 

 Nesse contexto, considero de grande valia extrair as lições do professor Floriano de 

Azevedo Marques Neto a respeito de sua tese sobre a teoria relacional e os contratos de 

concessão. 

 Como os contratos de concessão não se restringem a vínculos estritamente 

comutativos, Marques Neto defende que a teoria dos contratos relacionais é extremamente útil 

para a compreensão deles. 

 Para o professor, as características do modelo relacional se apresentam nítidas na 

concessão: 

 

“É certo que a concessão-delegação é um contrato de longa duração, dada a 

incompatibilidade entre o ajuste concessório e os prazos exíguos. Porém, 

independentemente do prazo da concessão, é fácil verificar que nesses contratos os 

elementos centrais não são estáticos ou facilmente previsíveis. Seu objeto não é uma 

prestação que se exaure num determinado instante, mediante o cumprimento de 

obrigação de troca isolada, mas um plexo de obrigações que se desenvolve ao longo 

de um tempo razoável, inclusive modificando-se para se adaptar às necessidades 

cambiantes surgidas nesse interregno”102. 

 

 Marques Neto ainda sustenta que as concessões-delegação apresentam um forte 

conteúdo de parceria institucional, por meio da qual as partes principais (público e privado) 

 
100 MACEDO JR., Roberto Porto. Contratos relacionais e defesa do consumidor. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 185. 
101 Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do 

 contrato. 
102 MARQUES NETO, op. cit., p. 151-152. 



77 

 

estabelecem um plexo de procedimentos para, ao longo do tempo, gerenciar as circunstâncias 

de oferta e exploração da utilidade pública, em torno da qual se relacionam vários outros agentes 

(partícipes indiretos ou secundários do contrato). 

 A conclusão é a de que a concessão, tal como enfocada na obra de Marques Neto, 

expressa um caráter contratual contínuo, ou seja, de longa duração, de natureza mais normativa 

e processual do que comutativa. 

 Assim, tem-se que os contratos de concessão são marcados por duas importantes 

características: de um lado, o caráter normativo e de outro, o regulamentar. 

 O caráter normativo está relacionado ao fato de que o pacto concessório estabelece um 

plexo de normas que regem a relação entre as partes e entre estas e terceiros que se relacionem 

em torno do objeto concedido e apesar de dinâmicas, criam obrigações recíprocas, obrigando 

que a adaptação de seu conteúdo se dê dentro da processualidade prevista no contrato103. 

 Já o caráter regulamentar é responsável por disciplinar o funcionamento, a organização 

e o modo de prestação, podendo ser objeto de permanente repactuação, negociação e diálogo 

entre as partes, sem que isso, contudo, signifique a sujeição plena do concessionário a 

determinações unilaterais do poder concedente104. 

 Guardadas as devidas proporções, já que o acordo de compartilhamento de risco não 

se trata de contrato de longa duração como um contrato de concessão, em última instância, o 

modelo desenhado pelo Ministério da Saúde para a incorporação do nusinersena para os tipos 

II e III da AME 5q também deverá ter uma base normativa e regulamentar sólida, sendo 

necessários o diálogo e a cooperação entre as partes, uma vez que o acordo, além das incertezas 

sobre os desfechos clínicos, terá um funcionamento intrincado e envolverá diversos agentes. 

 Repita-se: Apesar de o acordo de risk sharing proposto não ter longa duração como 

um contrato de concessão – considerando que o Ministério da Saúde pretende concluir o projeto 

piloto, quando e se implementado, em não mais do que 2 anos – tal fato não elimina as lições 

de cunho relacional que podem ser daí extraídas para serem aplicadas ao arranjo do 

compartilhamento de risco. 

 Nesse sentido, destaque-se que os contratos administrativos, onde se insere o acordo 

de risk sharing, serão objeto de fiscalização por órgãos de controle, que atuarão com base nas 

diretrizes contratuais da Lei nº 8.666/1993, defendendo assim o tradicional sistema de contratos 

sinalagmáticos, comutativos e sempre com a presença das cláusulas exorbitantes.  

 
103 Ibid., p. 152. 
104 Ibid., p. 153. 
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 O acordo de risk sharing, contudo, exigirá a “customização”, ou ampla negociação, de 

matrizes obrigacionais, porém apoiada fortemente na aplicação dos princípios da boa-fé, 

equidade e fim social do contrato, já que tal modelo demanda a conciliação entre a necessidade 

de se prever e/ou materializar obrigações incertas, variáveis e complexas com a presença de 

interesses bastante contrapostos e de difícil conciliação. 

 É bastante provável que os Tribunais de Contas não poderão pautar suas análises dos 

acordos de risk sharing no âmbito da incorporação e aquisição de tecnologias em saúde e 

medicamentos com base no conhecimento adquirido das análises de risco tão presente nos 

temas relacionados à infraestrutura, por exemplo. Tratam-se de setores completamente 

distintos, cada qual com suas peculiaridades. 

 A atividade fiscalizatória do Estado deverá considerar que o interesse público (i.e. da 

parcela da população acometida por doenças e carentes de tratamentos custo-efetivos), apenas 

será alcançado e garantido mediante o uso de soluções amplamente negociadas entre a 

Administração, os provedores de serviços de saúde e a indústria (numa realidade distinta 

daquelas de processos tradicionais de licitação e aquisição de medicamento), que, não raro, não 

costumam ser percebidas com bons olhos pelos Tribunais de Contas e demais órgãos de controle 

e fiscalização.  

 O modelo de compartilhamento de risco com base em desfecho clínico exige uma 

complexa operacionalização, uma estruturação ou preparo de uma rede para avaliação de 

desempenho, a gestão dos dados clínicos e o envolvimento dos pacientes, profissionais e 

estabelecimentos de saúde durante a coleta de dados. 

 Inicialmente deverá ser feita uma análise prévia dos principais centros de referência 

do país que tenham estrutura física, infraestrutura de tecnologia da informação e profissionais 

multidisciplinares capacitados para tratar e dar suporte aos pacientes e assim fazer parte do 

projeto. 

 O acordo deverá prever que as partes definam qual incerteza clínica desejam 

solucionar, como por exemplo, população alvo, desempenho clínico, efeitos adversos, entre 

outros. Como já esclarecido nos capítulos anteriores, um dos maiores desafios desse tipo de 

acordo são as dificuldades práticas em mensurar os resultados dos tratamentos em cada paciente 

e discutir e estabelecer um consenso entre as partes do que se pode definir como resposta ou 

sucesso no tratamento. 

 Nesse ponto, o modelo do Ministério da Saúde propõe seja organizado um grupo de 

discussão com médicos especialistas, equipe multidisciplinar e representantes da comunidade 

de pacientes a fim de gerar um entendimento amplo e integrado da doença e para que sejam 
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coletadas informações acerca da relevância de diferentes desfechos clínicos, de modo a 

subsidiar a definição dos desfechos a serem adotados no acordo. 

 Importante esclarecer que os desfechos a serem definidos pelas partes poderão variar 

de acordo com as características dos doentes. Por exemplo, pacientes com AME 5q tipo III 

podem ter desfechos avaliados diferentes daqueles avaliados para pacientes com AME 5q tipo 

I com necessidade de suporte ventilatório invasivo por 24 horas por dia. 

 Os aspectos técnicos a serem refletidos no contrato de compartilhamento de risco 

deverão ser conduzidos pelas partes, com a assessoria de especialistas médicos e 

multidisciplinares, inclusive, mediante a criação de um grupo de trabalho para realizar o 

monitoramento periódico da evolução do projeto. 

 A expectativa do Ministério da Saúde é a de que ao final do primeiro ano do acordo 

de risk sharing, seja feita uma análise interina para identificarem o desempenho do nusinersena 

e possível renegociação de preços. Ao final do segundo ano do acordo, e, portanto, ao final do 

contrato, as partes deverão definir se os desfechos esperados foram alcançados, em qual 

proporção e se haverá necessidade de um desconto retroativo. Nessa etapa, o preço de aquisição 

poderá ser rediscutido. 

 A definição dos critérios considerados como resposta ao tratamento deverá ter a função 

de determinar o ressarcimento financeiro (ou não) com base nos desfechos esperados. Por isso, 

o Ministério da Saúde recomenda que a análise dos resultados deverá ser realizada por uma 

entidade isenta e com capacidade para desenvolver a avaliação estatística dos desfechos 

(Clinical Research Organization – CRO, por exemplo). 

 As condições acima mencionadas estão descritas na Nota Técnica nº 3/2019 do 

Ministério da Saúde que subsidiou a elaboração da Portaria nº 1.297/2019.  

 A Portaria, por sua vez, é mais lacônica e, determina que o acordo de 

compartilhamento de risco a ser pactuado com a indústria farmacêutica deverá conter: a redução 

de preço do medicamento, a descrição da doença e critérios de elegibilidade dos pacientes, a 

definição dos critérios de desfecho de saúde esperados, o número máximo de pacientes por ano 

que receberão a tecnologia custeada pelo Ministério da Saúde, a definição do critérios de 

interrupção do fornecimento para pacientes não respondedores e a definição da periodicidade 

da avaliação dos parâmetros de efetividade clínica. 

 Por fim, a Portaria determina que o monitoramento dos pacientes e a avaliação dos 

desfechos clínicos nos centros de referência sejam coordenados por instituição de pesquisa 

indicada pela SCTIE/MS, observados os termos acordados entre o Ministério da Saúde e a 

empresa farmacêutica. 
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 Parece possível fazer um paralelo entre a situação dos acordos de risk sharing, aqui 

estudados, e a dos contratos de impacto social (“CIS”), que objetivam viabilizar investimentos 

de impacto social, no Brasil, tão bem retratados e analisados pelos professores Vera Monteiro 

e André Rosilho, no artigo intitulado “Como o Estado pode celebrar contrato de impacto 

social/CIS?”105. 

 Frise- se que, a despeito de os temas objeto deste trabalho e do referido artigo serem, 

materialmente, distintos, já que o CIS envolve a prestação de um serviço de impacto social, ou 

seja, serviço já prestado pelo Estado, mas que pode se beneficiar com o engajamento da 

iniciativa privada, parece que do artigo podem ser extraídas lições importantes. A ideia é que 

sujeitos privados passem a enxergar em projetos sociais verdadeiras oportunidades de negócio, 

incorporando-os a seus portifólios. 

 Da mesma forma, as normas jurídicas não preveem o tipo contratual CIS e assim, a 

edição de lei federal sobre o tema (definindo objeto, escopo e características da CIS) conferiria 

maior segurança jurídica a esse tipo de contrato. Mas a ausência de tal previsão, por si só, não 

o inviabiliza. Nesse caso, o CIS pode ser concretamente materializado por meio de diferentes 

espécies de contratos disponíveis no ordenamento jurídico da Administração Pública. 

 Esse modelo inova porque se trata de contrato que não necessariamente gerará 

despesas ao erário, pois a pessoa jurídica contratada pela Administração somente será 

remunerada se alcançar as metas pactuadas (avanços sociais concretos e mensuráveis). Assim, 

explicam os professores, o valor máximo que a Administração propor-se-á a desembolsar em 

razão da intervenção é fixado no contrato e, normalmente, leva em consideração três fatores: 

orçamento público disponível, custo que a intervenção impõe à contratada e impactos sociais 

efetivamente gerados. 

 No caso do CIS, o direito dispõe de contratos públicos aptos a viabilizar a 

implementação de investimentos de impacto social (tais como, contrato de prestação de serviço 

nos termos da Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 12.462/2011; concessão administrativa nos termos da 

Lei nº 11.079/2004; contrato de gestão nos termos da Lei nº 9.637/1998; termo de parceria nos 

termos da Lei nº 9.790/1999 e termo de colaboração e termo de fomento nos termos da Lei nº 

13.019/2014), como defendem os professores Vera e André no estudo em questão. 

 É necessário levar em consideração as características legais de cada um e assim, a 

avaliação sobre qual arranjo contratual utilizar deve ser feita diante das características do caso 

 
105 MONTEIRO, Vera e ROSILHO, André. Como o Estado pode celebrar contrato de impacto social/CIS?. In: 

WALD, Arnaldo; JUSTEN FILHO, Marçal e PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães (organizadores). O direito 

administrativo da atualidade, 1ª ed., Malheiros: São Paulo, 2017. 
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concreto, levando-se em conta suas peculiaridades e os desafios de gestão do ente federativo 

que pretende lançar o negócio de impacto social. 

 Para o CIS talvez seja possível pensar nessa miríade de arranjos contratuais para 

viabilizá-lo, pois se trata de serviço de interesse social também prestado pela Estado, podendo 

assim a atividade contratada ser desempenhada por pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos 

(sejam organizações sociais – “OS” ou organizações da sociedade civil de interesse público – 

“OSCIP”). 

 O acordo de risk sharing, portanto, representa um microssistema jurídico organizado 

em torno de uma finalidade pública (ampliar o acesso à saúde) e no âmbito do qual interagem 

uma gama de interesses de diversos sujeitos. O futuro acordo terá a difícil missão de regrar a 

interação e a integração desses interesses, mediante o estabelecimento de processos e o 

sopesamento de interesses numa rede complexa de relações jurídicas e, nesse contexto, a teoria 

dos contratos relacionais pode trazer suporte jurídico valioso para a interpretação e a aplicação 

desse novo arranjo contratual. 

 

6.2 A necessária distinção entre acordos com base em volume e acordos com base em 

desfecho clínico 

 

 Segundo Hauegen, “a natureza jurídica do contrato cujo preço é definido conforme 

desempenho clínico e desempenho por volume é a mesma. Em decorrência, também são os 

mesmos os princípios gerais e normas contratuais que os regem.”106  

 Não discordo da conclusão da autora, pois, do ponto de vista jurídico, de fato, deverão 

recair sobre ambos os contratos tanto os princípios de direito administrativo que regem as 

contratações públicas da Lei nº 8.666/1993, como também, supletivamente, os princípios gerais 

de direito civil aplicáveis (como por exemplo, a hipótese da onerosidade excessiva do artigo 

479, do Código Civil). 

 No entanto, os acordos com base em desfecho clínico certamente demandam a 

aplicação de uma matriz jurídica mais complexa com maior potencial de problematização do 

que os acordos com base em volume. A escolha entre um arranjo ou outro repercute, na prática, 

de forma distinta, principalmente, para as partes contratantes, uma vez que os incentivos são 

diferentes, os custos de transação também e um acordo com base em desfecho clínico 

 
106 HAUEGEN, op. cit., p. 39. 
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certamente demanda esforços mais substanciais de gestão do que um acordo com base em 

volume. 

 A análise do valor de um acordo de risk sharing na concepção moderna dentro da 

perspectiva da value-based health care versus o valor de um modelo mais tradicional de 

descontos ou com base em volume é influenciado por diferentes fatores e depende do produto 

envolvido, do mercado (se há concorrência ou não), da área geográfica afetada e da 

disponibilidade de infraestrutura de dados. 

 Segundo as autoras já citadas Caetano, Hauegen e Osorio-de-Castro, a incorporação 

de uma tecnologia não deve estar atrelada apenas e tão somente à questão financeira, 

especialmente se estiver envolvida doença rara, mas sim, e sobretudo, à análise dos benefícios 

clínicos ao paciente: 

 

“Destaca-se que a incorporação não se limita a um julgamento financeiro e é preciso 

considerar, antes de tudo, os benefícios e as evidências. A economia para o SUS 

estaria diretamente condicionada não à diminuição de preço, per se, mas à 

demonstração de novos benefícios da terapêutica. Caso contrário, a incorporação não 

se justificaria”107. 

 

 A prática internacional, como já exposto nos capítulos anteriores, frequentemente 

atrela os riscos avençados em arranjos contratuais de risk sharing a métricas de qualidade 

clínica do medicamento e não apenas e tão somente ao mero volume, de tal modo que há 

entendimento na literatura estrangeira no sentido de não haver verdadeiro compartilhamento de 

riscos quando o acordo se assenta apenas em bases numéricas de volume e preço. 

 Ilustro a conclusão acima com o artigo publicado no Journal of Managed Care & 

Specialty Pharmacy, que faz uma revisão sistemática dos acordos de risk sharing para produtos 

farmacêuticos nos Estados Unidos: 

 

“In response to uncertainty around clinical outcomes for specific drugs, health 

insurers have implemented various contracts and arrangements with drug 

manufacturers, which can collectively be described as performance-based risk sharing 

arrangements (PBRSAs). Such arrangements include, but are not limited to, value-

based contracts, outcomes-based contracts, risk-sharing agreements, coverage with 

evidence development (CED), and managed entry schemes”108. 

 

 
107 CAETANO; HAUEGEN; OSORIO-DE-CASTRO, op. cit., p. 9. 
108 JUSTIN S. YU, PharmD, MS, Allergan, Irvine, California. LAUREN CHIN, PharmD, and JENNIFER OH, 

BS, and JORGE FARIAS, PharmD, MS, Performance-Based Risk Sharing Arrangements for Pharmaceutical 

Products in the United Sates: A Systematic Review, Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy – JMCP, 

Vol. 23, No. 10, October 2017. 
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 O artigo publicado pela Elsevier Inc., outrora aqui mencionado, que trata das boas 

práticas para desenhar, implementar e analisar acordos de risk sharing envolvendo produtos 

farmacêuticos, também faz a mesma abordagem: 

 

“There is a significant and growing interest among both payers and producers of 

medical products for agreements that involve a “pay-for-performance” or “risk-

sharing” element. These payment schemes — called “performance-based risk-sharing 

arrangements” (PBRSAs) — involve a plan by which the performance of the product 

is tracked in a defined patient population over a specified period of time and the 

amount or level of reimbursement is based on the health and cost outcomes 

achieved”109. 

 

 Estabelecer o acordo de compartilhamento de risco com base no simples critério de 

volume de produtos a serem adquiridos ou da mera incerteza na estimativa de consumo, a meu 

ver, desvirtua as próprias diretrizes de incorporação de tecnologia em saúde e do escopo do 

projeto piloto, que visam a coletar evidências adicionais sobre a efetividade do medicamento. 

 O próprio Ministério da Saúde indica um tratamento diferenciado entre os modelos, 

enfatizando na Nota Técnica nº 3/2019 que “o início do contrato de ACR deverá estar 

relacionado ao fim do modelo de aquisição de preço por volume, que será implementado apenas 

no primeiro ano do projeto”. 

 É preciso entender que os modelos possuem características distintas e deverão seguir 

rigorosamente as diretrizes gerais já delineadas pelo Ministério da Saúde para o estabelecimento 

do compartilhamento de risco com base em desfecho clínico. 

 O caráter de excepcionalidade dos acordos de risk sharing, ao menos enquanto o 

modelo ainda é novo e pouco explorado, é reforçado expressamente pela AGU no Parecer nº 

00451/2019. 

 Quero com isso dizer que, um modelo não anula ou exclui o outro, mas devem ser 

aplicados em contextos distintos. A diferença dos arranjos e o necessário tratamento 

diferenciado tem a sua relevância para se evitar a banalização ou a má aplicação do modelo 

contratual de compartilhamento de risco, que deve ser voltado para as situações que gerem 

verdadeiro valor ao paciente mediante incorporação de tecnologias de saúde inovadoras, e que 

são de difícil implementação pelas regras tradicionais de incorporação e aquisição, ou seja, o 

acordo de risk sharing deve servir à situações excepcionais, em que há a necessidade de detalhes 

 
109 Louis P. Garrison Jr., PhD (co-chair), Adrian Towse, MA, MPhil(co-chair), Andrew Briggs, MSc, DPhil, 

Gerardde Pouvourville, PhD, JensGrueger, PhD, Penny E. Mohr, MA, J.L. (Hans) Severens, PhD, Paolo 

Siviero, BA, Miguel Sleeper, ACMA, Performance-Based Risk-Sharing Arrangements—Good Practices for 

Design, Implementation, and Evaluation: Report of the ISPOR Good Practices for Performance-Based Risk-

Sharing Arrangements Task Force, published by Elsevier Inc., Value in Health 16 (2013) 703-719. 
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sofisticados para produtos com alto teor tecnológico e soluções conjuntamente negociadas entre 

a Administração, a indústria e os provedores de serviços de saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A incorporação do medicamento nusinersena ao SUS atrelada ao compartilhamento de 

riscos entre o Governo e a fabricante do produto levada à cabo por meio do projeto piloto da 

Portaria nº 1.297/2019 é inédita e, embora não tenha logrado êxito nos exatos termos em que 

foi inicialmente proposta, a expectativa é que o Governo continue concentrando esforços na 

viabilização do acordo de compartilhamento de riscos, ainda que não nos estritos termos 

inicialmente previstos. O tema continua gerando grande repercussão, uma vez que envolve o 

tratamento de uma doença rara com forte apelo e carga social. 

 No entanto, a importância social não deve ofuscar a relevância de outros dois pontos 

igualmente importantes: a devida e necessária comprovação das evidências clínicas que gerem 

valor ao paciente e as questões jurídicas relacionadas a como viabilizar um acordo de 

compartilhamento de riscos seguro e eficaz. 

 Em relação ao primeiro ponto, pela análise do processo de aprovação da incorporação, 

há elementos que sugerem que as evidências clínicas apresentadas para a incorporação do 

medicamento para os tipos II e III da doença foram bastante incipientes e não ficam claros os 

motivos pelos quais a CONITEC alterou sua recomendação inicial de não incorporação para 

incorporação. 

 De todo modo, a análise do mérito técnico-científico das evidências clínicas que 

suportaram a decisão de incorporação do nusinersena ao SUS, pelo menos para o tipo I da 

doença, como esclareço no início, não são o centro de atenção deste trabalho.  

 Por outro lado, do ponto de vista jurídico, há muito o que se discutir, refletir e realizar. 

A avaliação jurídica da AGU no âmbito do processo de aprovação se restringiu à análise da 

compatibilidade do compartilhamento de risco com o arcabouço jurídico-normativo que rege o 

SUS e a incorporação. A AGU não identificou óbice para a implementação pretendida, uma 

vez que o arranjo proposto não excluiria o cumprimento de todos os requisitos normativos 

aplicáveis para a incorporação. 

 Contudo, deixou para momento posterior, a análise detalhada das questões jurídicas 

afetas ao instrumento a ser celebrado entre o Ministério da Saúde e a empresa farmacêutica, 

que a meu ver, são essenciais para viabilizar o modelo e subsidiar a futura edição de norma 

geral sobre o compartilhamento de riscos. 

 Como menciono nos capítulos anteriores, o compartilhamento de risco, enquanto 

instrumento firmado entre a Administração Pública e o sujeito privado, é juridicamente viável, 

e de fato, pode ser minimamente regulado pelas regras gerais de contratação pública delineadas 
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pela Lei nº 8.666/1993, já que inserido num contexto de provável contratação direta pela 

Administração (conforme as hipóteses do artigo 24 e 25). Além disso, há a dicção do artigo 

54110, que permite a aplicação subsidiária dos princípios gerais de direito privado aos contratos 

administrativos.  

 Contudo, a Lei nº 8.666/1993 e suas tradicionais regras gerais de contratação com entes 

públicos não parece ser suficiente para modular os processos de viabilização dos acordos de 

risk sharing. É preciso recorrer a outras ferramentas de interpretação e aplicação do direito, as 

quais, conjuntamente, numa interpretação sistemática, podem melhor acolher o arranjo 

contratual de compartilhamento de risco, que demanda soluções típicas do universo privado 

(como soluções com grandes esforços de negociação e ampla margem para dispor entre as 

partes). 

 O novo arranjo contratual e as medidas alternativas de compartilhamento de risco entre 

a Administração e a parte privada que se propõe com o projeto piloto exigirão a adoção de 

soluções e tomada de decisões negociadas entre a Administração, indústria e provedores de 

saúde, sob um pensar mais aberto e menos engessado por parte dos gestores públicos e 

profissionais do direito. 

 Concluo, neste trabalho, que o compartilhamento de risco com base em resultados ou 

evidências clínicas é viável, porém da forma como desenhado pelo Ministério da Saúde para a 

incorporação do nusinersena para os tipos II e III da AME 5q, deverá demandar intenso diálogo 

e cooperação entre as partes na formalização do instrumento, uma vez que o acordo, além das 

incertezas sobre os desfechos clínicos, terá um funcionamento intrincado e envolverá diversos 

interesses contrapostos, e assim, são pontos que merecerão grade consideração em eventuais e 

futuras negociações com a indústria, seja para a incorporação do nusinersena para os tipos 

tardios da doença, seja para outras tecnologias em saúde.  

 Certamente a adoção de modelos inovadores e complexos, como é o caso do acordo 

de risk sharing no âmbito da saúde, será mais simples e segura quando da edição da legislação 

específica que lhe dê resguardo.  

 Recomendar a incorporação de um medicamento de alto custo que ainda possui suas 

evidências clínicas em formação e concentrar grandes investimentos nesse único medicamento 

é uma decisão de grande risco, ainda mais considerando o cenário da escassez de recursos 

públicos e judicialização em que o sistema de saúde brasileiro se encontra imerso. 

 
110 Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado. 
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 A questão que se coloca é saber se o Brasil terá capacidade econômica, de gestão e de 

infraestrutura para implementar o modelo, cujo impacto econômico é bastante significativo até 

para países de alta renda com sistemas de saúde maduros.  

 Deve-se ter em mente que, o acordo de compartilhamento de risco para incorporação 

do nusinersena deverá contar com o envolvimento de diversas partes e provedores de serviços, 

além da própria indústria que fornecerá a tecnologia, tais como: (a) grupos de discussão 

formados por médicos especialistas, equipe multidisciplinar e representantes da comunidade de 

pacientes para gerar entendimento amplo e integrado sobre a doença a fim de subsidiar a 

definição dos desfechos clínicos a serem adotados; (b) rede com os principais centros de 

referência da AME 5q no Brasil, que diagnosticarão, ministrarão os tratamentos e darão suporte 

aos pacientes; (c) grupo de trabalho juntamente com os responsáveis de cada parte, para realizar 

o monitoramento periódico da evolução do projeto; e (d) entidade isenta para desenvolver a 

análise estatística dos desfechos após avaliação dos pacientes e coleta de dados (uma Clinical 

Research Organization – CRO, por exemplo). 

 Nesse sentido, para além das dificuldades práticas na execução de acordos de 

compartilhamento de risco já esmiuçadas ao longo do trabalho, parecem oportunas as 

considerações abaixo que, a meu ver, podem auxiliar na orientação do desenvolvimento da 

governança dos acordos de risk sharing no Brasil e do futuro diploma normativo: 

(i) A futura norma geral, que regulamentará os acordos de compartilhamento de risco 

para incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS, com base no 

projeto piloto do nusinersena, deverá estabelecer regras detalhadas de governança 

e procedimentos de gestão para prevenção de conflitos de interesse, assim como 

delimitação clara da extensão do uso de acordos de risk sharing, restringindo-o a 

situações que envolvam medicamentos inovadores com alto custo e teor 

tecnológico – um tema que gera grandes passivos financeiros ao Governo –, ou 

seja, devendo ser aplicado como um regime especial com propósitos específicos. 

(ii) Visando à garantia da boa-fé, transparência e segurança jurídica para as partes, o 

instrumento que formalizar o compartilhamento de risco deverá contemplar e 

disciplinar os temas relacionados aos desfechos clínicos definidos para a 

avaliação, tempo de duração do acordo, critérios de encerramento, de 

transparência e proteção de dados e todas as outras questões relativas ao 

compartilhamento de risco. 
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(iii) É essencial que exista uma estrutura de governança formal para assegurar a 

transparência da natureza e os objetivos do compartilhamento de risco, regras de 

accountability e meios de mitigar possíveis conflitos, já que como esclarecido, 

haverá envolvimento de diversas partes movidas por interesses distintos e 

necessidade de medição de resultados altamente complexos. 

(iv) A questão da coleta de dados, repita-se, é importantíssima e deve ser pensada com 

cautela, pois dados sensíveis e confidenciais (tanto da indústria relativos à 

propriedade intelectual da tecnologia quanto de pacientes relativos ao seu estado 

de saúde) serão levantados e tratados. Deverão ser especificadas as condições e 

termos de coleta e tratamento dos dados (quem os deterá, quem poderá publicá-

los, como os resultados serão tratados e processados etc.). 

 Estes são alguns dos apontamentos que reputo importantes para o tema. Muitas 

discussões acerca dos acordos de compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias 

ainda certamente permearão a pauta da gestão pública de saúde e do setor privado no Brasil, e 

o caso do medicamento nusinersena, nesse sentido, tem contribuído para fomentá-las. 
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