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Um dos primeiros deveres do médico é educar as massas a não tomar remédios. 
O desejo de tomar remédios talvez seja o maior característico que distingue o ser 
humano dos animais. 
 

Sir William Osler (1849-1919)  
Aphorisms from his Bedside Teachings (1961), p. 105; e H. Cushing. Life of Sir William Osler (1925) 
 
 
Todo trabalho científico é incompleto, seja de observação ou experimento. Todo 
trabalho científico está sujeito a ser atualizado ou modificado pelo avanço do 
conhecimento. Isso não nos concede uma liberdade de ignorar o conhecimento que já 
temos, ou adiar a ação que parece ser exigida em dado momento. 
 

Sir Austin Bradford Hill (1897-1991) em (Hill, 1965) 
Hill AB. The Environment and Disease: Association or Causation? Proc R Soc Med. 1965 May; 58:295-
300. 
 
 
Uma atitude ética em relação a afirmações baseadas apenas na autoridade, 
combinada com uma necessidade de provas diretas (especialmente no caso de 
alegações incomuns), é o primeiro mandamento do procedimento científico correto. 

Stephen Jay Gould (1941-2002) em Gould (2002) 
Gould SJ. Pilares do tempo. Ciência e Religião na plenitude da vida. Tradução de F. Rangel. Rio de 
Janeiro: Rocco; 2002. pág. 20. 
 
McKeown e Lowe (An Introduction to Social Medicine, Oxford, Blackwell Scientific 
Publication, 1966, pp. 3-18) demonstram] muito claramente como somente os fatores 
ambientes foram importantes para melhorar as estatísticas vitais até o fim do século 
19 e que até o segundo quarto desde século [20], a terapêutica tinha muito pouco 
efeito na morbidade e na mortalidade. Portanto, alguém deveria, quarenta anos 
depois, surpreender-se agradavelmente quando algum tratamento for efetivo e 
considerar sempre que um tratamento é inefetivo a menos que haja prova em 
contrário. 
 

Sir Archibald Leman Cochrane (1909-1988) em Cochrane (1973) 
Cochrane AL. Efectividad y Eficiencia; reflexiones al azar sobre los servicios de salud. Traducido por 
Elfriede Sayk & Jorge Garcia-Pacheco. Morelos (México): CIDOC; 1973. 2/1. 
 
 
Os objetos da medicina são algumas vezes curar, frequentemente aliviar, e confortar 
sempre – guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. 
 

Sir David Andrew Kilgour Black (1913-2002) em Black (1968) 
Black DAK. The logic of medicine. Edinburg: Oliver & Boyd; 1968. p. 70. 
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 [...] Apesar dos extraordinários progressos nos conhecimentos da 
farmacodinâmica e dos adiantamentos técnicos que orientam as investigações neste 
terreno, o médico ainda usa processos bastante empíricos para avaliar a eficácia de 
certas drogas. A afoiteza que leva alguns clínicos ao uso excessivo e variado de 
muitas drogas, e para as novidades, não os detém no estudo das intoxicações, das 
contra-indicações e da sensibilidade do doente para com a droga empregada. 
 Dignas de meditação, neste assunto, são as quatro regras clínicas formuladas 
por Loeb [Robert Frederick, 1895-1973]: 

1. Não faça ao paciente aquilo que não gostaria que fizessem a você: 
2. Se o que está fazendo é útil e eficaz, continue a fazê-lo. Não seja um terapeuta 

nervoso. 
3. Se o que está fazendo não surtiu efeito, saiba abandoná-lo no momento 

oportuno. (Diríamos: não seja um terapeuta teimoso). 
4. Se não souber o que deva ser feito, nada faça. Muitas doenças iatrogênicas 

são provocadas pelo médico que usa drogas poderosas, apenas com o 
propósito de fazer alguma coisa. 
A estas normas poderíamos acrescentar: Nunca substituir uma medicação útil 

e proveitosa pelo temor da crítica do doente, o qual procura às vezes se rebelar contra 
a repetição sistemática do mesmo tratamento, embora sinta-se bem graças ao 
desaparecimento ou ao alívio dos sintomas que o incomodavam. 

A experiência que temos de longa vida profissional nos leva a considerar 
preciosas estas regras enunciadas por Loeb. Pessoalmente, gostaríamos de salientar, 
na mesma ordem de idéias, os seguintes preceitos:  

a) Procurar sempre estabelecer diagnóstico preciso antes de iniciar a 
terapêutica. 

b) Não alterar precocemente a medicação sem que haja decorrido tempo 
suficiente para concluir da ineficácia da terapêutica adotada. 

c) Não insistir na mesma medicação quando não ocorrerem resultados 
benéficos e já tenham sido ultrapassados os limites do tempo necessário à 
ação efetiva da droga empregada. 

d) Não alterar a medicação que está sendo benéfica, com receio da crítica do 
paciente. 

e) Preferir sempre que possível o uso de drogas de ação farmacodinâmica 
bem conhecida e da qual tenha boa experiência, sem a preocupação de 
indagar se são medicamentos “novos” ou “velhos”. 

A preferência pelas novidades terapêuticas cria um ambiente psicológico de tal 
ordem intenso e impressionante que torna difícil avaliar os resultados que lhes devam 
ser diretamente atribuídos. De outra parte, nem sempre o médico tem espírito crítico 
para saber reagir às inovações que aparecem sem seguras bases farmacodinâmicas. 
Os sucessos de certas drogas e o seu esquecimento posterior, às vezes muito 
precoce, são exemplos do perigo de falsas interpretações ou de entusiasmos 
apressados, quando o médico não se preocupa em orientar criteriosamente suas 
indicações terapêuticas. Os entusiasmos, sem razões que os justifiquem, são umas 
das principais causas de abusos e erros no exercício da profissão[...]. 

 
 

Jairo de Almeida Ramos (1900-1972) em Prado et al (1963) 
 

Ramos J. Ciência e arte da terapêutica. Prado FC, Ramos JÁ, Valle JR (Organizadores e editores). 
Atualização terapêutica. 5ª edição revista e aumentada. São Paulo: Livraria Luso-Espanhola e Brasileira; 
1963. págs. 1278-1280 [Também encontrado nas edições posteriores de Atualização Terapêutica]. 
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Resumo 
 

Objeto: Analisar a situação atual do registro de fármacos novos, e assinalar 

mudanças que permitam a aprovação de produtos com melhor segurança e 

eficacidade, contribuindo assim para o uso racional de fármacos em geral.  

Métodos: Pesquisa de documentos do Ministério da Saúde, em especial da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a bibliografia no campo da 

regulação relativa ao registro de produtos farmacêuticos. Identificou-se 

produtos farmacêuticos novos em geral registrados no país de 1999 a 2004, 

sob três categorias: produtos novos (e adicionais ao grupo terapêutico), 

indicações terapêuticas novas, combinações (associações) novas. Utilizou-se a 

classificação anatômico-terapêutica química (ATC) para agrupamento em 

classes terapêuticas e determinou-se seu lugar de produção. Fez-se a 

avaliação terapêutica segundo critérios de La revue Prescrire. 

Resultados: Encontrou-se 404 produtos, assim distribuídos: 157 (38,9%) 

produtos novos (e adicionais ao grupo terapêutico), 170 (42,1%) indicações 

terapêuticas novas, 77 (19%) combinações (associações) novas. Quanto à 

origem: 86 (21,3%) foram produzidos no Brasil; 6 (1,5%) no resto da América 

do Sul; 82 (20,3%) nos EUA, incluindo Porto Rico; 13(3,2%) no resto da 

América do Norte; 173( 43,3%) na Europa; 10 (2,5%) na Ásia; 34(8,4%) 

produtos não foram ou deixaram de ser comerciados incluindo 3 retirados por 

razões de segurança. Quanto à cotação de avaliação terapêutica verificou-se: 

interessante 6 (1,5%); traz algum beneficio 22( 5,4%); eventualmente útil 74 

(18%); nada de novo 132(32,7%); inaceitável 17 (4,2%); ainda sem 

possibilidade de avaliação pela La revue Prescrire 15 (3,7%); para 117 (28,9 

%) produtos não havia informação completa para avaliação terapêutica. 
Considerações: O atual sistema de registro acolheu expressivo número de 

indicações terapêuticas novas e de combinações, além de produtos adicionais 

a um grupo terapêutico, atendendo aos interesses de mercado, não existindo 

correspondência com as necessidades do Sistema Único de Saúde e é 

indispensável melhorar a articulação com atividades da regulação 

farmacêutica. Recomendou-se a introdução de critérios em debate no plano 

internacional para o aperfeiçoamento do registro. 
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Abstract 

 
Object: To analyse the present situation of approval of new drugs, and changes 

to allow the register of pharmaceuticals with improved efficacy and safety, thus 

contributing for the general rational use of drugs. 

Methods: Research taken on documents from the Ministry of Health, specially 

of Agência Nacional de Vigilância Sanitária (National Sanitary Vigilance 

Agency), and the bibliography in the field of the regulation in relation to the 

register of pharmaceutical products. New products have been identified in 

general in Brazil from 1999 to 2004, under three main categories: new product 

(and me-too drugs), new therapeutical indications of use, and new 

combinations. Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) has been 

used for grouping in therapeutical classes and their local of production. 

Therapeutical evaluation has been carried out according to criteria of La revue 

Prescrire. 

Results:404 products have been found, as follows:157(38,9) new products 

(and me-too drugs), 170(42,1%) new therapeutical indications of use, 77 (19%) 

new combinations. In relation to source of production: 86 (21,3%) were 

fabricated in Brazil; 6 (1,5%) in the rest of South America ; 82(20,2%) in the 

USA, including Puerto Rico; 13 (3,2%) in the rest of North America;173 (43,3%) 

in Europe; 10 (2,5%) in Asia; 34(8,4%) were never marketed or were out of 

commerce including three pharmaceuticals which were withdraw from the 

market for safety reasons. As for quotation of therapeutical evaluation was 

found :interesting 6 (1,5%) brings some benefit 22 (5,4%) ; eventually useful 

74(18%); nothing at all 132 (32,7%); unacceptable 17 (4,2%) ; still without any 

possibility of evaluation by La revue Prescrire 15 (3,7%); for 117 (28,9%) 

products there weren’t complete information for therapeutical evaluation. 

Considerations: The present system of register approved as significant number 

of new therapeutical indications and combinations, besides me-too drugs, 

attending market interests, without having any correspondence with the Unified 

Health System needs and it is essential to improve the articulation with the 

pharmaceutical regulations activities. The introduction of criteria in discussion at 

international level has been recommended for the improvement of register. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

História do problema e justificação do estudo 
 

Segundo Richardson (1999:299),  

“toda pesquisa tem sua história. E mais responde 

ao como porquê, quando e onde tem lugar um 

determinado problema ou conjunto de problemas 

[...] qualquer tema para investigação pode ser 

encarado com um problema a ser equacionado 

mediante o emprego dos métodos e técnicas 

próprios [...] o problema é uma interrogação, um 

enigma que nos oferece a realidade;[...] a história 

parece ser elemento importante e introdutório de 

qualquer relato sobre uma pesquisa”. 

 

Ainda de acordo com Richardson (1999:298), contar a história de um 

problema introduz alguém nele sejam próximos ou distantes no tempo e ou 

no espaço.   

A idéia dessa pesquisa teve origem em experiência marcante nos 

tempos de estudante de Medicina (1968-1973), da então Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), quando, em 

1971-1973 fui convidado para ser bolsista pelo professor Amaury Domingues 

Coutinho (1918-1995), notável clínico, pesquisador em vários campos da 

medicina interna e um renovador do ensino das ciências da saúde, e tive a 

oportunidade de participar na 1a.Clínica Médica, da qual foi catedrático 

desde 1960 até sua aposentadoria em 1988, de um experimento do fármaco 

UK4271 ou oxamniquina, sintetizado pela Pfizer inglesa, e que seria testado 

no tratamento da esquistosomose mansônica.  
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Em 1972, quando se experimentou o novo fármaco em 74 pessoas, 

na enfermaria da clínica, eu não tinha clareza de que estava participando de 

um estudo multicêntrico de Fase III, aliás, a linguagem da época era “larger 

clinic-therapeutic trial”, como consta de artigo editado (Coutinho A, 

Domingos  A L C, Bonfim J R A,1973). Era um tempo em que médicos 

brasileiros (ou futuros) não se orientavam por normas de pesquisa clínica e 

não existiam comitês de ética em pesquisa; a primeira norma brasileira foi 

instituída pela Resolução no. 1 , do Conselho Nacional de Saúde, de 1988.  

O único documento que orientava pesquisadores íntegros como o 

professor Amaury Coutinho, suponho, era a Declaração de Helsinque, cuja 

primeira versão é de 1964. Deduzi isto muito mais tarde, mas tenho a 

convicção de que por intuição, e por confiança nas orientações e no 

encantamento advindo das várias demonstrações de saber clínico do 

professor, vale dizer de sua ética profissional, adquiri a noção do que é um 

fármaco novo, uma inovação terapêutica e, sobretudo, de como, e quando, 

os tratamentos farmacológicos podem ser úteis, embora eu não tivesse 

qualquer entendimento, mesmo embrionário, do que fossem ensaios clínicos 

controlados ao acaso. Ressalte-se que o professor Coutinho, depois da 

aposentadoria continuou pesquisando, tendo recebido o título de Professor 

Emérito da UFPE em 1990; encontra-se em Kelner e Kelner (1992), um 

breve perfil de seu valoroso trajeto intelectual e em Kelner( 1995) o 

necrológio dele . 

A partir desta única experiência, que não pode ser continuada por 

razões alheias à minha vontade, por ter sido perseguido pela ditadura militar,  

tornei-me receptivo quanto à atitude que deve ter o médico clínico com 

relação às inovações terapêuticas, e já no exercício da profissão a partir de 

1974, logo aprendi, desde que foi divulgada a primeira Lista Modelo de 

Fármacos Básicos, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1977, 

que um fármaco novo pode não ser exatamente um avanço terapêutico, e 

que é preciso acautelar-se das investidas da propaganda das empresas 

farmacêuticas quanto às novidades apregoadas. 
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A oxamniquina provou ser útil: consta da Lista Modelo da OMS de 

1977 e só em abril de 2005, por ocasião da revisão da 13a. Lista Modelo de 

2003 terá sua continuação definida na lista de complemento, uma vez que 

está nesta condição desde 1998 quando saiu da lista principal; um fármaco 

na lista de complemento significa apenas que tem indicação limitada 

(apenas no caso, a tratamento de esquistossomose) e o lugar na lista 

principal como esquistosomicida passou a ser ocupado pelo praziquantel 

que entrou na lista principal em 1983 e que tem ação mais ampla com 

relação a outros helmintos. 

Meu contato subseqüente com fármacos novos e fármacos antigos, 

mas que por outras indicações de uso passam a ser considerados novos, 

ocorreu quando atuava como clínico e sanitarista no controle da hanseníase 

(1979-1985), e também como ativista social desde a fundação do Movimento 

de Reintegração do Hanseniano em 1981 (hoje denominado Movimento de 

Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase).  A participação 

como assessor técnico do MORHAN deu-me uma visão ampliada a respeito 

da terapêutica farmacológica e de outras terapêuticas não farmacológicas 

(as utilizadas na prevenção de incapacidades), que conjugadas à atuação 

pedagógica de ativista, constitui oportunidade que jamais teria caso 

mantivesse exercício de sanitarista e de clínico apenas nos limites físicos de 

uma unidade de saúde.  

Os fármacos novos eram a rifampicina e a clofazimina, introduzidas 

na terapêutica da hanseníase no meado dos anos 1970, e o fármaco antigo 

era a talidomida que foi usado entre 1956-1961, como antiemético e 

sedativo/hipnótico, e banido por ser um agente teratogênico cujas sérias 

consequências quando usado na gravidez se manifestam em recém-

nascidos sob a forma de focomelia, entre outras malformações congênitas. 

A atuação clínica como hansenologista reforçou-me atitudes de 

prudência em relação ao valor dos fármacos novos, ou de novo emprego de 

fármacos antigos, não obstante, no caso da rifampicina e da clofazimina 

constituírem avanços terapêuticos. 
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O contato subsequente com produtos farmacêuticos se deu no 

primeiro semestre de 1985, quando exerci a direção de Departamento de 

Exercício Profissional (DEP), a partir de 1987 Centro de Vigilância Sanitária 

da Secretaria de Estado da Saúde. A efêmera experiência, conturbada pela 

oposição de parte dos funcionários da instituição particularmente médicos 

que não queriam mudança no órgão de regulação sanitária, contudo, 

semeou interesse no que viria mais tarde ser conhecido como parte de 

etapas da regulação sanitária de fármacos, que vai, de modo simplificado, 

da autorização de funcionamento e inspeção de empresas, registro de 

produtos até a vigilância de reações adversas a eles. E assim decidi atuar 

em campo a um só tempo complexo e de importância sanitária ainda não 

devidamente reconhecida no sistema de saúde. 

Como sanitarista, minha definição quanto à atuação no campo 

farmacêutico deu-se no início de 1991, período de instituição da Sociedade 

Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime), entidade científica da 

qual sou um dos integrantes já desta época até os dias de hoje, tendo 

atuado também como um de seus dirigentes, assim como o editor de seu 

periódico Boletim Sobravime e de vários livros considerados de fundo 

edicional. 

O trabalho contínuo pelos princípios éticos da Sobravime levou-me a 

representar a entidade em vários órgãos, ou participar de comissões 

técnicas de natureza pública, e entre elas quero ressaltar, por ser a razão do 

estudo ora proposto, as comissões assessoras de medicamentos do 

Ministério da Saúde (sob distintas designações, mas com idênticas 

finalidades – CRAME, CAAM, CONATEM e CATEME, veja-se Anexo 1) 

desde 1995, com interrupção em 1996 e 1997(período da CAAM) quando o 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Sobravime foram 

consideradas instituições malquistas pelo governo porque queriam urgentes 

providências com relação à proteção da população então sujeita ao 

consumo de combinações irracionais em numerosos produtos 

farmacêuticos, entre outras questões. Análises por mim escritas, encontram-



 18

se nos editoriais do Boletim Sobravime 22, julho-setembro 1996 (IDEC e 

Sobravime: Réus de querela judicial), Boletim Sobravime 23, outubro-

dezembro 1996 (Idec, Sobravime e CFF querem o cumprimento da lei) e 

Boletim Sobravime 24, janeiro-março 1997 (Sociedade civil tem a 

possibilidade de construir a política de medicamentos).  

Foi, sobretudo, o conhecimento das insuficiências da  Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, predecessora da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e dos esforços realizados desde sua 

criação em 1999, período em que começou a Câmara Técnica de 

Medicamentos (CATEME), para aperfeiçoar o registro de produtos 

farmacêuticos no país, entre outras atribuições, além da consideração do 

progresso de construção de uma política farmacêutica no país, reflexo em 

parte de notável influência internacional quanto ao conhecimento de 

fármacos  incluindo a ótica do paciente, realizados por estudiosos e 

pesquisadores independentes da industria farmacêutica, é que me propus a 

realizar o estudo do registro dos fármacos novos, sintéticos e semi-sintéticos 

relacionado ao desenvolvimento da assistência farmacêutica no Sistema 

Único de Saúde. 

A inquietação subjacente a este estudo é o compromisso ético do 

cidadão e do sanitarista com a saúde coletiva, e a obediência ao princípio de 

antes de tudo não causar dano, de origem hipocrática. O enfoque definido 

como problema para o estudo é o registro de fármacos novos e nele existe a 

preocupação com a influência da mídia quanto à indução de consumo de 

remédios, cuja origem está na indústria farmacêutica que tem conseguido 

convencer a sociedade de que produto farmacêutico novo é sempre o 

melhor. 

 Pretende-se analisar o que se apresenta como fármaco novo e 

desvelar o que considero falácia com aparência de verdade incontestável 

habilmente construída pela propaganda desses fármacos. 
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2. PROPÓSITO DO ESTUDO 
 

Analisar a situação atual do registro de fármacos novos, e assinalar 

mudanças que permitam a aprovação de produtos com melhor segurança e 

eficacidade, contribuindo assim para  o uso racional de fármacos em geral. 

 
Propósitos específicos 
 

1. Demonstrar o evolvimento do registro de produtos farmacêuticos novos 

no país nos últimos seis anos, desde a criação da Anvisa. 

2. Apontar a introdução de critérios em debate no plano internacional para 

o aperfeiçoamento dos modelos de regulação de fármacos da União 

Européia e dos Estados Unidos da América, com vistas no 

aproveitamento  e adequação à realidade brasileira. 
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3. MÉTODOS 
3.1 Tipo de estudo 

Trata-se esta pesquisa de um estudo bibliográfico e de exame de 

documentos que tem como objeto o registro de produtos farmacêuticos 

novos no país. 

As fontes de pesquisa foram documentos provenientes do Ministério 

da Saúde e de instituições de representação do Sistema Único de Saúde, e 

a bibliografia produzida por entidades e autores científicos brasileiros e do 

Exterior. 

As informações e dados foram coletados por meio de pesquisa 

bibliográfica e de documentos no período definido para o estudo que 

compreende os anos de 1999 a 2004. 

 

3.2 Etapas do estudo 

• Levantamento histórico das idéias e normas sobre registro de produtos 

farmacêuticos no país; 

• Caracterizar o processo de registro de fármacos segundo aspectos 

relevantes de regulação; 

• Classificar e definir a natureza e a origem dos produtos farmacêuticos 

registrados pela Anvisa  entre 1999-2004;  

• Aplicar a cotação de avaliação terapêutica de La revue Prescrire aos 

fármacos novos registrados no país; 

• Assinalar conceitos sobre temas relevantes ao registro de fármacos: a) 

regulação farmacêutica e seus componentes; b) fármacos novos e 

inovação terapêutica c) produtos adicionais a um grupo terapêutico (me-

too drugs) d) relação custo-efetividade de produtos farmacêuticos novos 

e) Transparência no registro de fármacos novos: conhecimento público 

de dados de ensaios clínicos prévios; 

• Definir os característicos dos produtos farmacêuticos aprovados como 

novos no período 1999-2004.  
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♦ Crítica da legislação vigente no país para registro de produtos 

farmacêuticos novos. 

♦ Síntese com considerações sobre o processo de registro e suas 

relações com os demais componentes da regulação farmacêutica com vistas 

na melhoria do uso racional de produtos farmacêuticos.  

 

Uma pesquisa pode ser caracterizada, de acordo com Santos (2000, 

p.26-29), sob três aspectos: os propósitos, os procedimentos de coleta e as 

fontes de informação. 

O estudo ora proposto (registro de fármacos novos sintéticos e semi-

sintéticos, no contexto do desenvolvimento do Sistema Único de Saúde) se 

enquadra, respectivamente como: 

a) Propósito – exploratório: “prospecção de materiais que possam 

informar ao pesquisador a real importância do problema, o estádio [no 

original, estágio] em que se encontram as informações já disponíveis a 

respeito do assunto, e até mesmo, revelar ao pesquisador novas 

fontes de informação”. 

b) Procedimento de coleta – estudo de caso: Seleciona-se um objeto de 

pesquisa restrito, para aprofundar aspectos característicos, mas que 

possam ter interesse social amplo.  

c) Fontes de informação – bibliografia: “os dados que se captam no 

campo e no laboratório [...] são sempre matéria-prima para raciocínios 

e conclusão a respeito dos fatos/fenômenos. Dados, raciocínios e 

conclusões são geralmente escritos na forma de livros, periódicos, e 

outros, para que deles se tome conhecimento”. 

 

3.3 Fontes de dados 
As fontes básicas da pesquisa foram: 

 planilhas de informação quanto ao andamento das solicitações de 

registro e verificação do resultado final da aprovação no “Cadastro de 
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Produtos” da área de Medicamentos disponível na página eletrônica 

da Anvisa e confirmação na Revista ABCFARMA, que informa a 

existência do produto e seus preços. 

 Consultas às páginas eletrônicas das empresas farmacêuticas  

 Bulas de produtos farmacêuticos 

 Monografias dos produtos quando necessário. 

 Legislação referente ao registro de produtos farmacêuticos desde a 

origem desta atividade no país. 

 Coleção de La revue Prescrire de 1981 a 2005 

 Dicionário Terapêutico Guanabara 

 Current Medical Diagnosis & Treatment  

 Artigos científicos indexados 

 

3.4 Procedimentos de análise 
O material foi organizado segundo critérios para a análise de seu 

conteúdo, e efetivou-se sob algumas técnicas, como fichamento, 

levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, e 

adaptação de códigos para permitir a sistematização dos dados. O material 

obtido foi a fonte para a elaboração de quadros e tabelas com as temáticas 

mais relevantes para o objeto deste estudo. 

Para análise de documentos contou-se com os arquivos eletrônicos 

criados (quadros e tabelas) de acordo com as categorias chave aos quais se 

acrescentaram observações, feitas a partir da identificação das possíveis 

relações de influência com o objeto da pesquisa. O propósito de tais 

procedimentos foi estabelecer o evolvimento do registro de fármacos  pela 

ANVISA desde a sua criação em 1999 até 2004, e  analisar o resultado 

segundo  critérios de La revue Prescrire, periódico mensal da Association 

Mieux Prescrire, fundado em 1981. A Associação tem como propósito, 

segundo o artigo primeiro de seus estatutos: “Trabalhar, de modo 

independente, para o cuidado de qualidade, no interesse dos pacientes, para 

a difusão do conhecimento e a formação dos cuidadores”. Há muitos anos  
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La revue Prescrire participa ativamente da International Society of Drug 

Bulletins (ISDB), rede internacional de revistas e boletins independentes de 

formação quanto a terapêutica. 

 Um aspecto importante dessa pesquisa é a revisão da literatura, 

aqui entendida não como atividade necessária em um processo de pesquisa, 

mas sim como fonte de metodologias (Espírito Santo, 1992, p. 83). Este 

autor distingue métodos (ou metodologia) que se referem à maneira com 

que se conduziu a pesquisa, ao planejamento do estudo pelo qual se 

estabelece a validade dos resultados e a substância (conteúdo), que se 

refere ao que está sendo pesquisado, que de nada nos vale senão como 

fonte de conhecimento. 

Com relação à utilidade e conveniência de realizar um estudo, Pineda 

et al (1994, p. 45) consideram subseqüente à análise se o problema da 

pesquisa está corretamente formulado, do modo como pode ser feita 

(recursos, tempo, metodologia etc) é recomendável que o pesquisador se 

interrogue sobre: 

 

• “Pode-se generalizar os achados? 

• Que necessidades serão satisfeitas com os resultados da pesquisa? 

• Que prioridade tem a resolução do problema selecionado? 

• Qual é a importância do problema quanto à magnitude, à relevância, 

aos danos que produz etc? 

• O pesquisador está interessado e movido para o problema 

selecionado? Tem competência para estudá-lo?” 

Outra consideração que se pode fazer da natureza desta pesquisa é 

minuciosamente explanada por Yin (2005, p. 19, 23, 24, 32, 33) que entende 

estudo de caso – específico, friso – mas que em razão de sua natureza           

(registro de produtos farmacêuticos novos) tem extraordinária relevância na 

missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O órgão regulador 

estabelece diretrizes para o conjunto de atividades relativas, ou não, ao 

registro de produtos de interesse à saúde, e assim o estudo de caso seria a 
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estratégia preferida quando se apresentam questões do tipo “como” e “por 

que”, ao se refletir a respeito de categorias para os tipos de questão, em um 

esquema básico da conhecida série: “quem”, “o que”, “onde”, “como” e “por 

que”. Yin apresenta um quadro útil, para distinguir as estratégias de uma 

pesquisa: 

 

Quadro 1. Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

 

Estratégia 

 

 

Forma de 

questão de 

pesquisa 

Exige controle 

sobre eventos 

comportamentais 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos 

Experimento como, por que Sim Sim 

Levantamento quem, o que, 

onde, quantos, 

quanto 

Não Sim 

Análise de 

arquivos 

quem, o que, 

onde, quantos, 

quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa 

histórica 

como, por que Não Não 

Estudo de caso como, por que Não Sim 

 

Enfim, o estudo de caso pode ser definido como estratégia de 

pesquisa empírica que compreende um método abrangente de lógica de 

planejamento, de técnicas de coleta de dados e dos enfoques específicos 

para a análise deles (Yin, 2005, p. 32-33). 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
O Brasil, país economicamente dependente, sempre esteve 

submetido ao jogo das forças de mercado no campo farmacêutico, 

particularmente das indústrias farmacêuticas transnacionais estadunidenses, 

inglesas, suíças e alemãs, e há algum tempo tem recebido pressões para a 

completa submissão aos interesses de mercado em decorrência do 

chamado ajuste econômico neoliberal. 

Segundo estimações oriundas da Federação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica (Febrafarma), 51% da população com renda até quatro 

salários mínimos consomem somente 16% dos produtos farmacêuticos; os 

15% da população que ganham mais de dez salários mínimos utilizam 48% 

dos produtos. 

Entre os produtos farmacêuticos consumidos, por qualquer faixa 

sócioeconômica da população, é expressiva a quantidade deles que é 

inadequada, ou seja, este consumo não corresponde aos perfis de 

morbidade das regiões do país ou é, por exemplo, um consumo de fármacos 

indutores de estilo de vida (life-style drugs) particularmente pelo segmento 

de maior poder aquisitivo, e assim, especialmente no primeiro caso, não 

contribuem para reduzir o quadro de morbidade e de mortalidade dessas 

regiões.   

O alívio de sintomas de doenças agudas, o controle de doenças 

crônicas degenerativas, e das doenças relacionadas à síndrome de 

imunodeficiência adquirida (Sida/Aids), a cura de infecções bacterianas e 

parasitárias, em grande parte pode ser realizada com o emprego de 

fármacos indispensáveis (denominados comumente de medicamentos 

essenciais) – reunidas em lista modelo pela Organização Mundial da Saúde 

desde 1977, e cuja versão atual é a 14a Lista, de março de 2005. A versão 

brasileira atualizada de uma lista modelo é a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais, realizada em 1999, e revisada em 2002. As listas 
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são constituídas de uma seleção de produtos bem avaliados, que têm boa 

relação benefício-risco e esta escolha é suficiente para atender a maioria 

das necessidades terapêuticas de uma população (Prescrire International, 

2001). Os fármacos selecionados, em maioria, não são novos (com exceção 

de parte dos produtos utilizados no tratamento da Sida/Aids) e muitos não 

estão sob regime de proteção de patente. 

Ao contrário do que se poderia imaginar.  

“Longe de ser uma idéia simplista, relevante 

apenas para países do Terceiro Mundo, o 

conceito de fármacos básicos (“medicamentos 

essenciais”) pode servir como alicerce tanto para 

as políticas públicas de saúde, como para a 

prática médica e farmacêutica particulares”. 

(Prescrire International, 2001) 

De antemão é necessário conceituar fármaco novo. Há algumas 

definições, e utiliza-se neste estudo, levando em consideração a não 

preferência pelo termo medicamento, que está substituído por fármaco ou 

produto farmacêutico, o conceito exposto por Arias (1999: 149): 

“fármaco que não foi registrado ou lançado no 

mercado (em um país determinado) com 

finalidades médicas, incluindo novos sais ou 

ésteres de uma substância ativa, novas 

combinações fixas de substâncias que já estão 

no mercado, ou qualquer produto farmacêutico 

anteriormente registrado ou oferecido no 

mercado, sempre que suas indicações de uso, 

modo de administração ou fórmula tenham sido 

mudadas”. 

Desde a Instrução Normativa no 1, de 30 de setembro de 1994, da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que precedeu a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), criada em 26 de janeiro 
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de 1999 (Lei no 9.782), considera-se para finalidade de “Registro de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos dietéticos”, como produto 

farmacêutico novo, um produto enquadrado nos seguintes casos:  

“1. Produto resultante de: 

a) alteração na concentração de substância ativa ou de 

propriedades farmacocinéticas 

b) substância ativa não registrada para a indicação a que 

se pretende 

c) retirada de componente ativo de produto já registrado 

d) substituição de componente ativo de produto já 

registrado. 

2. Produto resultante de entidade molecular nova. 

3. Sal novo, embora a entidade molecular correspondente já 

tenha sido autorizada. 

4. Duas ou mais substâncias ativas não registradas, juntas em 

um mesmo produto.” 

Segundo a Resolução da Anvisa RDC no 136, de 29 de maio de 2003, 

que dispõe sobre o registro de medicamento novo, por meio do 

“Regulamento técnico para medicamentos novos ou inovadores com 

princípios ativos sintéticos ou semi-sintéticos”, foram estabelecidos “os 

critérios e a documentação necessária para”:  

• “Registro de Medicamentos Novos com princípios ativos 

sintéticos ou semi-sintéticos associados ou não; 

• Registro de novas formas farmacêuticas, concentrações, 

nova via de administração e indicações no País com princípios 

ativos sintéticos ou semi-sintéticos por parte de empresas não 

detentoras de registro inicial daquele(s) princípio(s) ativo(s). 

• Registro de produto resultante de:  

a) alteração de propriedades farmacocinéticas; 

b) retirada de componente ativo de produto já registrado; 
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c) sais novos, isômeros, embora a entidade molecular 

correspondente já tenha sido autorizada.” 

Nesta Resolução não há um conceito ou definição de “medicamento 

novo”, embora exista a observação: “As definições dos termos técnicos 

deste Regulamento estão contidas no Glossário de Definições Legais”; 

pesquisou-se o texto eletrônico disponível na página da Anvisa e não se 

encontrou nenhuma definição de medicamento novo, ou produto 

farmacêutico novo, fármaco novo e especialidade farmacêutica nova.  

Supõe-se que a noção de “medicamento novo” é a mesma de produto 

[farmacêutico] novo contida na Instrução Normativa da SVS no 1/1994 que 

neste aspecto, transcrito acima, continua legalmente vigente.  

A influência dos produtos farmacêuticos ou fármacos novos – só 

escassamente incorporados a curto ou médio prazo de existência no 

mercado, em listas de fármacos indispensáveis, ou em formulários 

terapêuticos para atendimento de doenças incomuns (neste caso 

denominados de medicamentos excepcionais ou de alto custo) –, contudo, é 

notável entre prescritores (o médico e o cirurgião-dentista) e em toda a 

sociedade, pois a indústria farmacêutica faz a apresentação de suas 

novidades terapêuticas como se fossem verdadeiros fármacos inovadores 

que inauguram uma categoria terapêutica (breakthrough innovative drugs) 

mas que são, na maior parte das vezes, somente produtos adicionais a um 

grupo terapêutico (me-too drugs) e com valor terapêutico discutível. 

A mais completa avaliação por um longo período (1981-2003) de um 

mercado farmacêutico de grande porte, o da França, feito por um periódico 

independente da indústria farmacêutica e de agência reguladora de 

fármacos, La revue Prescrire (2004), revelou dados impressionantes, 

conforme a Tabela 1: 
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Tabela 1.  Cotação de avaliação terapêutica de novos produtos 

farmacêuticos  por La revue Prescrire, 1981 – 2003 

Cotação de avaliação 

terapêutica (a) 

Número de especialidades 

farmacêuticas 

 

% 

 

Bravo 7 0,24 

Interessante 77 2,68 

Traz algum benefício 217 7,56 

Eventualmente útil 455 15,85 

Nada de novo 1.913 66,63 

Inaceitável 80 2,79 

A comissão de redação 

não pôde se pronunciar 

122 4,25 

Total 2.871(b) 100 

 
(a) Sobre a significação precisa dos diferentes graus da escala de 

cotação de La  revue Prescrire, ver explanação abaixo. 

(b) Este número corresponde às novas especialidades (ou 

indicações terapêuticas) apresentadas pelas empresas 

farmacêuticas aos médicos, no consultório e no hospital, que 

foram objeto de uma cotação Prescrire. Não inclui nem as 

especialidades de orientação farmacêutica ou de 

autotratamento, nem os complementos de série (novas 

concentrações, novas formas ou apresentações 

farmacêuticas). 

 

A avaliação global feita pela La revue Prescrire tem por base a 

inovação terapêutica apresentada pelo novo fármaco com nome de 

marca; leva em conta não apenas o valor inerente de cada produto 

quanto a relação benefício-risco, mas também suas vantagens e 

desvantagens em relação a produtos disponíveis na França. Um vez 
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que o mercado farmacêutico francês, há pelo menos duas décadas é 

um dos dez maiores do mundo, e nos anos 2000 é o quinto mercado, 

o acompanhamento que La revue Prescrire faz tem valor de um 

grande observatório válido para os mercados farmacêuticos de todos 

os países, não obstante a observação do periódico de que o valor 

relativo de novos fármacos pode apresentar variantes de um país 

para outro. Assim, as cotações explicadas abaixo podem ser 

aplicadas para a classificação de produtos correspondentes no 

mercado brasileiro. 

 

Cotação de La Revue Prescrire para  substâncias novas /novas 

indicações 

 

Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que 

não estava disponível nenhum tratamento. 

Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem 

limitações. 

Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não 

altera a prática terapêutica vigente. 

Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve 

alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras situações. 

Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo 

porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento oferecidas por 

produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto 

adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em 

potência ou reais. 

A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia 

sua avaliação até que melhores informações e assim mais completa 

avaliação esteja disponível.  

Fonte: La revue Prescrire, 2004 
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Nos Estados Unidos, analisa Angel (2004), “o fluxo de fármacos 

novos reduziu-se a um filete, e poucos deles são inovadores em qualquer 

sentido do termo’. Ao invés disso, a grande maioria é variedade de antigos, 

mas ótimos produtos me-too. De 78 fármacos aprovados pela Food and 

Drug Administration (FDA), somente  sete foram classificados pela FDA 

como aperfeiçoamentos de fármacos antigos ou julgados não melhores que 

produtos existentes no mercado“. 

E assinala que das sete considerados ter valor terapêutico acrescido, 

nenhum proveio de uma grande empresa farmacêutica americana. 

Segundo Lexchin (2004), os registros de fármacos frequentemente 

têm por base desfechos substitutos (surrogate end-points) tais como 

redução na pressão arterial ou no teor do colesterol sanguíneo, caso dos 

anti-hipertensivos e antilipêmicos, respectivamente, que compreendem 

classes terapêuticas muito utilizadas no mundo desenvolvido e mesmo no 

Brasil. Ele argumenta que há um contínuo debate acerca da adequação de 

desfechos substitutos, mas até mesmo seus defensores admitem que este 

tipo de desfecho não prova que constitui meio de predição confiável de 

resultados em várias situações clínicas. E também assinala que existem 

provas de que dados provenientes de produtores sobre novos fármacos 

podem ter vieses. E indaga: “Dada a falta de provas que a maioria dos novos 

fármacos tem com relação à vantagem terapêutica sobre tratamentos 

existentes, o que os médicos clínicos gerais deveriam fazer?” 

Sua resposta é simples e clara:  

“De modo geral, os pacientes estariam em melhor 

situação se os clínicos gerais evitassem usar 

novos fármacos até que eles tenham sido 

avaliados por mais que cinco anos, a menos que 

haja uma incontestável prova de superioridade 

sobre tratamentos já estabelecido”.  

Se a resposta é clara, sua consecução é extremamente difícil pois 

depende da constituição de um campo de saber e da política, composto da 
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autoridade reguladora de fármacos (no Brasil, o Ministério da Saúde- 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), além de outros órgãos oficiais como a 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e entidades como o 

Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), o Conselho 

Nacional dos Secretários Municipais da Saúde (Conasems) e, na sociedade, 

de todas as instituições científicas e de representação das categorias de 

profissionais de saúde que se dispuserem a enfrentar os gigantes da 

indústria farmacêutica. 

Este campo do saber, para estabelecer uma regulação farmacêutica, 

definida em tópico adiante, que atenda as necessidades individuais dos 

pacientes e as identificadas sob o aspecto das políticas públicas, precisa 

deter-se no exame e aperfeiçoar a concepção para o registro de produtos 

farmacêuticos novos, através de outras exigências legais, pois este tipo de 

registro é a base para substante mudança que reorientará políticas 

específicas para produtos farmacêuticos genéricos e a depuração do 

mercado farmacêutico de produtos inúteis ou desnecessários, seja por não 

terem sido avaliados ou que permanecem sendo comerciados apesar de se 

já conhecer que seus riscos superam os benefícios esperados.  

Este estudo ao se propor a identificar quais são os procedimentos a 

ser adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

considera a referência das cinco possíveis etapas do processo de registro de 

produtos farmacêuticos novos (Prescrire International, 2003:42):  

1) eficacidade;  

2) segurança; 

3) conveniência; 

4) preço de fármacos e custo do tratamento;  

5) transparência das responsabilidades da indústria farmacêutica. 

Estas etapas repercutem na formulação e na execução de ações de 

assistência farmacêutica pelo Departamento de Assistência Farmacêutica da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 
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Saúde, e outras gerências do Ministério da Saúde (medicamentos 

excepcionais estão a cargo da Secretaria de Atenção à Saúde) como parte 

de processo de regulação farmacêutica para se garantir o mais amplo 

acesso à população, cumprindo o que estatui o artigo 6° inciso I, alínea d da 

Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde). 

Para se oferecer fármacos com valor terapêutico adicionado aos 

existentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais nos serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e influir nos serviços de complemento, 

contratados pelo SUS, e se obter assistência farmacêutica íntegra, um dos 

objetos da política de saúde, considera-se imprescindível refletir sobre a 

natureza do processo de registro de produtos farmacêuticos novos com a 

finalidade de aperfeiçoá-lo sob outros princípios e diretrizes que possam 

favorecer a mudança no perfil do consumo de fármacos no país, levando em 

conta sua real necessidade que deve ser determinada por avaliação 

epidemiológica e não por interesses do mercado farmacêutico. 

Fez-se apontamentos da literatura com vistas nos tópicos 

mencionados a seguir, pois julgou-se necessário para a compreensão do 

registro de produtos farmacêuticos novos, também denominados fármacos 

novos, como parte decisiva do desenvolvimento de uma política nacional 

farmacêutica, sob a influência de diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde:  

1) A regulação farmacêutica e seus componentes; 

2) Fármacos novos e inovação terapêutica; 

3) O caso dos produtos adicionais a um grupo terapêutico (me-too drugs); 

4) Considerações sobre a relação custo-efetividade de produtos 

farmacêuticos novos; 

5) Um aspecto da transparência no registro de fármacos novos: 

conhecimento público de dados de ensaios clínicos prévios. 
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        4.1 A regulação farmacêutica e seus componentes 
 

Os padrões para regulação de produtos farmacêuticos já existem há 

pelo menos 50 anos, e inicialmente estavam relacionados à segurança da 

qualidade farmacêutica dos produtos, mas no início dos anos 1960 foram 

desenvolvidos igualmente padrões para testar a eficacidade e segurança de 

novos fármacos. 

Nos últimos dez a quinze anos, o balanço entre o controle de produtos 

farmacêuticos no interesse de proteger a saúde pública e o estímulo para o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica tem mudado em favor da 

indústria de inovação. A regulação é considerada um “impedimento” para o 

lucro e o desenvolvimento da indústria (Hill e Johnson, 2004). 

A ambiência política atual está a favor das empresas farmacêuticas 

transnacionais que continuam a monopolizar a provisão de produtos através 

do estabelecimento de acordos de livre comércio, legislação de patentes, e 

pressões políticas e legais (Hill e Johnson, 2004). Ainda segundo estes 

autores, a posição da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que a 

regulação de fármacos é um instrumento básico para a política nacional 

farmacêutica de qualquer país, sendo as outras partes desta política um 

programa que assegure o acesso, um programa para garantir a melhor 

qualidade dos produtos disponíveis e, quando apropriado, uma política para 

assegurar a existência de uma indústria farmacêutica local. 

Os três principais componentes de administração do mercado 

farmacêutico, apontadas em documento de síntese da OMS (WHO, 2004:93) 

são:  

a) o registro de produtos  - compreende a avaliação e autorização de 

fármacos (produtos farmacêuticos) para o mercado, e a vigilância de 

sua efetividade e segurança após de sua entrada; 

b) a regulação da produção, importação e distribuição; 

c) a  regulação da promoção dos produtos farmacêuticos e da 

informação sobre eles. 
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Esta descrição é um resumo, de efeito didático, de outro estudo, de 

Ratanawijitrasin e Wondemagegnehu (2002:12), também originado da OMS, 

que apresenta o seguinte arcabouço dos componentes chave da regulação 

de fármacos (Figura 1), aliás já apresentada basicamente pelo segundo 

autor em edição  de 1999, da OMS (WHO,1999:15), sob o título de 

“Dimensão da regulação de fármacos”. 

         Desse modo, a regulação dos produtos farmacêuticos para uso 

humano teria quatro dimensões: elementos administrativos, funções de 

regulação, elementos técnicos e instâncias de regulação: 

a) “Os componentes administrativos são fatores de consumo que 

permitem o funcionamento da regulação de fármacos, incluindo 

política, legislação e normas, estruturas organizadoras, recursos 

financeiros e humanos, e mecanismos de planejamento, vigilância e 

avaliação. 

b) “As funções de regulação incluem autorização quanto a pessoas, 

estabelecimentos e realização de práticas, inspeção de 

estabelecimentos farmacêuticos, avaliação de produtos e registro, 

controle de qualidade, controle da produção e propaganda de 

produtos farmacêuticos, e vigilância de reações adversas a fármacos. 

c) “Os elementos técnicos dizem respeito à existência e o tipo de 

padrões, normas, diretrizes, especificações e procedimentos. 

d) “A instância de regulação indica o plano  no qual as várias funções de 

regulação são executadas. As estruturas políticas de um país 

determinam o governo total da regulação de fármacos”. 
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Figura  1. Arcabouço dos componentes chave da regulação de fármacos 

Elementos Administrativos 

  

 

• Política, legislação, normas 

• Recursos humanos 

• Financiamento 

• Infra-estrutura 

 

Elementos Técnicos 

                                                

• Padrões 

• Especificações 

• Diretrizes 

• Procedimentos 

 

 

Fonte: Adaptação de WHO(2002:12). 
 

Funções de Regulação 

Autorização de 
funcionamento de 
estabelecimentos, 
instituição de 
práticas e controle 
do exercício 
profissional 

Inspeção de 
produtores   
e de 
distribuidores

Avaliação de 
produtos e 
registro 

Vigilância da 
qualidade de 
fármacos 

Controle da  
promoção 
farmacêutica 
e da 
publicidade 

Vigilância de 
reações 
adversas a 
fármacos 

Instâncias de 
Regulação 

        
 

 
 
- Central 
- Estadual/Municipal 
- Distrital 
- Comunitária/local 



  37

4.1.1 Expressão da regulação farmacêutica no cuidado à saúde 

 

Um tratamento farmacológico instituído por um prescritor (médico ou 

cirurgião-dentista), para um paciente traz como consequência o consumo de  

um produto farmacêutico que não pode ser considerado um bem como outro 

qualquer (WHO,1999).  

Há pelo menos três razões: 

1) seu desenvolvimento, produção, importação, o manuseio na cadeia 

de distribuição e o seu uso requerem destrezas e conhecimentos 

especialistas ( WHO, 1999) 

2) o paciente (consumidor) deve estar plenamente informado sobre o 

bem que está comprando (em caso de venda em estabelecimentos 

farmacêuticos) ou recebendo gratuitamente em uma unidade de 

dispensa farmacêutica do Sistema Único de Saúde (de acordo com o 

art.4o parágrafo 1o e do art. 6 alínea d,  da Lei  no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990). 

3) a situação especial no ato de venda em que produtores, 

prescritores e dispensadores (farmacêuticos) sabem mais que 

pacientes acerca da segurança, eficacidade, e qualidade dos 

produtos, torna-se ainda mais complexa, principalmente para produtos 

farmacêuticos novos, no caso de relação prescritor – paciente, pela 

intercessão conduzida pelos produtores, de terceiros particularmente 

distribuidores incluindo farmácias e drogarias e representantes de 

laboratórios farmacêuticos (propagandistas que atuam especialmente 

para persuadir médicos sobre supostas vantagens terapêuticas de um 

fármaco novo). 

A relação prescritor–paciente frequentemente se transmuda em 

relação que poderia ser compreendida como de indução consumo–

consumidor, que ocorre amiúde com produtos farmacêuticos dos quais se 

exige formalmente uma prescrição (a embalagem secundária, no país, exibe 

tarja vermelha com  a inscrição “Venda sob Prescrição Médica”). 
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A indução de consumo tem origem, é claro, na indústria farmacêutica, 

por meio de várias estratégias tratadas adiante. E o paciente torna-se 

consumidor,  

“termo que tende a negar o papel dos médicos e 

farmacêuticos e a relação paciente–profissional. 

O termo consumidor pressupõe que o paciente 

está informado, de forma fidedigna e 

independente, e pode escolher entre os remédios 

oferecidos para tratar qualquer problema de 

saúde: raramente é o caso” (ISDB, 2004:12-16). 

 

4.1.2.  A regulação farmacêutica e sua expressão econômica 

 

Um quarto componente da regulação farmacêutica, com finalidade 

reconhecida em uma política nacional farmacêutica, e que estabelece 

“regras de regulação econômica” (Costa,2004:466) é de introdução muito 

recente no país. Começou com a instalação da Câmara de Medicamentos, 

instituída pela Medida Provisória no 2.138, de 26 de janeiro de 2001, 

transformada na Lei no 10.213, de 27 de março de 2001. 

Tal Câmara foi substituída pela Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED), instituída pela Medida Provisória no 123, de 26 de 

junho de 2003, transformada na Lei no 10. 742, de 6 de outubro  de 2003. 

Há tendência crescente, em todo o mundo, da inclusão de exigências 

quanto ao custo-efetividade nas solicitações de registro de fármacos novos: 

isto se denomina a quarta barreira que as empresas farmacêuticas são 

obrigadas a transpor, para provar a real vantagem de seu novo produto em 

exame pela autoridade reguladora de fármacos (Taylor et al, 2004). Os 

Comitês de assessoria recomendam às agências reguladoras, em alguns 

países (Bélgica, Finlândia, Noruega, Portugal e Suécia), desde o movimento 

pioneiro da Austrália, em 1993, e no Canadá, em 1994) a necessidade de 

demonstração de custo-efetividade como um dos muitos fatores importantes, 
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em potência, quando aconselham o Ministério da Saúde de seus países no 

que diz respeito a incluir um produto farmacêutico para reembolso em seus 

sistemas públicos de seguro-saúde. 

As três exigências iniciais continuam sendo as provas de qualidade, 

segurança e eficacidade. Os fatores quanto à quarta barreira incluem: “a 

importância da área clínica; a disponibilidade de tratamentos alternativos; e o 

efeito provável ao se introduzir no sistema de cuidado à saúde e outras 

atividades terapêuticas” (Taylor et al, 2004). 

Existe urgente necessidade na Anvisa de estruturar este enfoque, 

para benefício dos pacientes que recebem produtos no Sistema Único de 

Saúde (seja no chamado Programa de Medicamentos Excepcionais, ou pela 

dispensa determinada por sentenças judiciais, fato que tem levado a gastos 

extraordinários do SUS) quando se leva em conta que grande parte dos 

produtos fornecidos, especialmente no segundo caso, em realidade, não têm 

a utilidade alegada pelas empresas e cuja prescrição, com frequência, foi 

induzida pela indústria farmacêutica diretamente ao prescritor, ou aos 

pacientes e seus advogados.  

No entanto, existe intervenção da CMED na discussão de preços de 

produtos farmacêuticos novos em geral, e algumas vezes, o registro de um 

produto farmacêutico novo, embora recomendado pela Gerência de 

Medicamentos Novos, Ensaios e Pesquisa Clínica, passa pelo crivo da 

CMED quando avaliação da autoridade sanitária é a de que o preço é 

abusivo, e então estabelece-se uma discussão quanto ao preço.  

O que se faz, em verdade, é um acompanhamento de preços, um 

aspecto importante, mas de longe, não se trata da aplicação desejável de 

critérios com base na relação custo-efetividade. Observe-se a página no site 

da Anvisa (http://www.anvisa.gov.br/monitora/cmed/index.htm ) 
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4.1.3. As bases do registro de fármacos  

 

Os característicos das bases para regulação dos fármacos, em 

consonância ao até agora exposto, já se encontram em um texto clássico da 

farmacologia clínica (Laurence: et al, 1997:64-70), que assinala com nitidez 

um aspecto da significação do produto farmacêutico, aquele que não é 

simbólico:  

 “Nem pacientes nem médicos estão em uma 

posição para decidir por eles mesmos, de 

entremeio à variedade de produtos farmacêuticos 

que são empregados, quais os que são puros, 

têm constância, são eficazes e seguros. Eles 

necessitam da garantia de que os produtos 

indicados preencham estas exigências e estejam 

apoiados por informação que permita um uso 

ótimo. Somente governos podem fornecer tal 

garantia, tanto quanto podem provê-la.” 

Desse modo, um registro de um fármaco deve ser concedido sob a 

base de avaliação científica de (Laurence et al, 1997:64-70): 

-   Qualidade, isto é pureza, constância (vida útil de armazenagem) 

-  Segurança, em relação ao uso: a avaliação de sua segurança no mercado 

é provisória, no sentido de que está acompanhada na comunidade por um 

programa de farmacovigilância 

-  Eficacidade (agora frequentemente inclui estudos sobre custo-benefício e 

qualidade de vida) 

- Provisão, isto é, se o produto farmacêutico é adequado para estar 

irrestritamente disponível para o público ou se deve estar restrito à venda 

em farmácias ou por prescrição médica: e que informação deve 

acompanhar para venda (rotulação, folhetos de informação ao paciente). 
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Um produto farmacêutico, portanto, não pode ser ofertado sem 

registro prévio, que deve especificar as indicações clínicas quanto à sua 

promoção e ser concedido por um tempo limitado (cinco anos), renovável 

caso atenda sua finalidade, idealmente verificável com acompanhamento de 

uso, por métodos de estudos de utilização e/ou farmacovigilância. Além 

disso, a autoridade de regulação pode determinar, a qualquer tempo, que 

um fármaco seja retirado do mercado tendo em vista uma razão válida. 

As exigências, nos dias de hoje, para o registro farmacêutico 

compreendem (Laurence et al, 1997:64-70): 

a. Ensaios pré-clínicos: realizados em animais, permitem a 

predição de eficacidade e segurança, em potência, para o ser 

humano; exames de qualidade farmacêutica e química (pureza, 

constância, fórmula etc) 

b. Ensaios clínicos (em seres humanos): abrangem as fases 

designadas de 1, 2 e 3. O processo completo de revisão 

quanto a regulação de fármaco verdadeiramente original (nova 

entidade química  - new chemical entity) leva meses ou, 

quando há problemas, vários anos. 

c. Conhecimento sobre a repercussão para o meio ambiente com 

relação a produtos farmacêuticos. As autoridades de regulação 

devem agora contar com os produtores para que assinalem 

esta preocupação em suas solicitações de registro de novas 

entidades químicas. Os aspectos incluem a produção (poluição 

química), embalagem (disposição de resíduos), poluição no 

uso imediato (por exemplo, antimicrobianos) e mais 

remotamente, fármacos ou metabolitos que são introduzidos  

na cadeia alimentar ou na água quando o uso pode ser 

intenso, por exemplo, hormônios.   

d. Estudos de fase 4, pós-registro (no mercado). 
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As designações das fases de estudos clínicos (1, 2, 3, e 4) de novos 

fármacos são divisões convenientes em um processo de extensão contínua 

(Laurence et al, 1994:167), que poderia ser assim classificado: 

 

Fase 1 – Farmacologia clínica (20-50 sujeitos) 

- voluntários sadios ou pacientes, de acordo com a 

classe de fármaco e sua segurança 

- farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo, 

excreção) 

- farmacodinâmica quando for possível de realizar; 

tolerância segurança; eficacidade 

 

Fase 2 – Investigação clínica (50 - 300 sujeitos)  

- pacientes      

- farmacocinética; farmacodinâmica, expansão da 

escala de doses, estudos controlados cuidadosos de 

eficacidade e segurança 

 

Fase 3 – Ensaios terapêuticos formais (ensaios controlados 

randomizados;  250  -1000 ou mais sujeitos) 

- eficacidade em escala de modo substante; segurança; 

comparação   com outros fármacos 

  

Fase 4 – Estudos de pós-registro (no mercado) (2000 - 10.000 ou 

mais sujeitos) 

- vigilância para segurança e eficacidade; ensaios 

terapêuticos formais posteriores, incluindo 

comparações com outros fármacos 

 

Descrições semelhantes destas fases de estudos clínicos, com 

menção até de um maior número de sujeitos de pesquisa em cada fase, 
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encontra-se em dicionário (Arias, 1999:107-8) e em artigo de revisão 

(Marovac, 2001:99-106). 

As fases 1, 2  e 3, precedidas de ensaios pré-clínicos, compõem o 

processo denominado desde 1967, nos Estados Unidos da América (EUA), 

de investigational new drug (IND)  - fármaco novo em investigação- , ou seja, 

desenvolvimento de novo fármaco, que gera, caso os resultados sejam 

favorecíveis, a solicitação de registro – new drug approval (NDA), como é 

conhecida nos EUA. 

Se os complexos estudos pré-clínicos (de laboratório e em animais) 

são promissores (Marovac, 2001:99-106), a industria farmacêutica 

normalmente solicita a patente da substância, e é neste momento que 

também a empresa decide solicitar à Food and Drug Administration (FDA – 

Administração de Alimentos e Fármacos), nos EUA, ou à European 

Medicines Evaluation Agency (EMEA – Agência Européia de Avaliação de 

Produtos Farmacêuticos), na Europa, o início do processo de 

desenvolvimento de um novo fármaco (IND). 

  Uma vez submetida à autoridade reguladora com vistas no processo 

de registro, o tempo de aprovação, nos países industriais,  varia caso se 

trate de um fármaco novo (sob regime de patente) ou de um fármaco 

genérico (cópia de substância original que pode ser realizada findo o período 

da patente), conforme a Tabela 2 (WHO,2004). 

O tempo para que um registro seja concedido está definido como o 

intervalo entre a submissão de dados para registro de um tipo de fármaco 

novo ou de um tipo de genérico, e a aprovação pela autoridade de regulação 

de fármacos e isso exclui qualquer fase de ensaio clínico.Os tempos médios 

para aprovação no Canadá, na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos 

para os procedimentos não considerados de registro sob curso rápido (fast-

tracking approval ) tendem a convergir entre quinze e vinte meses. 
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Tabela 2. Tempo requerido para o registro de fármacos novos (em países 

industriais) e de genéricos (apenas nos Estados Unidos) 

                                 Tempo médio para o registro (em meses) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EUA (NDA sem 

prioridade) 

27 22 19 18 16 12 13,8 12 14 

EUA (NDA com 

prioridade) 

22 15 6 8 7 7 6 6 6 

EUA (genérico)   27 23 19,3 18 18,6 18,2 18,1

Europa 

(procedimento de 

reconhecimento 

mútuo) 

   14 11 22 20   

Europa 

(procedimento 

centralizado) 

   13 15 14,5 15   

Japão   26,5 29 16 29 34   

Canadá   20 19 16 17 17,5   

Austrália   19 18 17 15,5 17   
 

Fonte:WHO,2004:96 

Os registros de fármacos novos (NDA), nos Estados Unidos, que 

recebem prioridade, são rápidos desde 1995, em torno de seis meses, mas 

lá o tempo requerido para os produtos genéricos e três vezes maior. 

Por ocasião do cinqüentenário da Organização Mundial da Saúde, em 

1988, Crout (1988) assinalou os principais característicos de cinqüenta anos 

de regulação farmacêutica, a saber: adoção mundial de padrões éticos na 

condução da pesquisa clínica; ensaios clínicos controlados e adequados; 

desenvolvimento da notificação espontânea de reações adversas a 

fármacos; adoção de boas práticas de produção; construção sob 

colaboração, em consequência da tragédia da talidomida em 1961, que 
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levou a uma pesquisa mais disciplinada, lentamente transformada em 

qualidade nas solicitações de registro; o estabelecimento de harmonia 

internacional quanto às exigências de regulação, começada em 1980, com 

as International Conferences of Drug Regulatory Authorities (11ª ICDRA em 

2004), e, do lado dos  produtores farmacêuticos – EUA, Europa e Japão – as 

International  Conferences on Harmonization of Technical Requirements for 

the Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) – o primeiro 

encontro em 1991, e o sexto em 2003.  

Acrescente-se, quanto às conferências internacionais, as realizadas 

nas Américas – Conferencias Panamericana sobre Armonización de la 

Reglamentación Farmacéutica (a primeira em 1997, quarta em 2005).  

Crout (1988) realça que, 

“... lenta e inexoravelmente, os ensaios clínicos 

controlados tornaram-se o padrão científico para 

avaliação de novos fármacos, produtos médico-

farmacêuticos (devices) e produtos biológicos 

agora estendido para incluir práticas médicas e 

estratégias de tratamento. Nenhum padrão de 

regulação tem contribuído mais para a melhoria 

da qualidade de produtos terapêuticos que a 

exigência – adotada há 26 anos [ o autor escreve 

em 1988, ou seja a norma foi estabelecida em 

1962, subsequente ao desastre da talidomida] de 

que o registro deve ter por base a avaliação de 

ensaios clínicos bem controlados e adequados”  

Outro enfoque importante da regulação de fármacos relaciona-se à 

avaliação de risco como um elemento de controle farmacêutico. 

 Wieniawski (2001) assinala que os perigos relativos a fármacos, além 

daqueles inerentes à sua própria natureza, compreendem riscos que podem 

ser evitados, distinguindo-se três tipos : 
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- Riscos relacionados a introdução de novos fármacos 

- Riscos relacionados à  produção farmacêutica 

- Riscos relacionados ao uso inadequado de produtos farmacêuticos 

 

Para o propósito deste trabalho, o primeiro aspecto é o mais 

relevante, pois está ligado à possibilidade de que um efeito danoso 

desconhecido de novas substâncias aparecerá quando o produto é 

extensivamente usado na população geral. O autor considera que é 

necessário elaboração de sistemas para prevenção de tais riscos com base 

na identificação precoce de efeitos danosos no curso de testes pré-clínicos 

ou durante estudos clínicos; ademais deve existir um conjunto de exigências 

separadas para novas entidades químicas de síntese e novos produtos 

biotecnológicos quando tipos adicionais de risco podem ser esperados. 

Alerta que mesmo sistemas muito elaborados podem não ser 

completamente infalíveis, como se mostrou nos casos quando foi necessária 

rápida retirada do mercado de produtos recém-aprovados. 

Outro aspecto que merece atenção é a tendência que se verifica 

particularmente na FDA: o tempo reduzido, da década de 1990 para a  atual,  

para o registro de fármacos novos. Observa-se na Tabela 2 marcante 

diminuição do tempo de análise de fármacos novos nos EUA – onde se faz 

parte expressiva desse registro em todo mundo – particularmente quando há 

prioridade de registro, mas também no caso designado sem prioridade, em 

contraste com menor redução de tempo de análise de produtos 

farmacêuticos genéricos , o que parece ser um contrasenso, pois quanto a 

fármacos cuja patente expirou se tem muito mais conhecimento, tanto de 

seus processos de produção quanto da sua utilização, o que deveria resultar 

em aprovação mais rápida.  

 

 



  47

4.2 Fármacos novos e inovação terapêutica 

 

O que se entende por fármacos novos? 

 

 No início dos anos 1970, Marcelo Vernengo, autoridade argentina de 

regulação, mais tarde consultor da Organização Pan-Americana da Saúde 

(Opas), considerava: 

 “O produto farmacêutico moderno, 

biologicamente ativo e terapeuticamente eficaz, 

incrementou, paradoxalmente, os problemas de 

seu uso e, por isso, o estudo e a avaliação de sua 

eficacidade e segurança devem realizar-se 

paralelamente. Por esta razão, quanto ao 

problema moderno do controle de qualidade 

devem considerar-se, entre outros, os conceitos 

modernos de potência e uniformidade de doses, 

especificação e eficacidade, segurança, 

constância, identidade e pureza etc. Como 

consequência disto, aumentou consideravelmente 

a responsabilidade do produtor, que é legalmente 

responsável pelo cumprimento das condições de 

aprovação e do registro do fármaco; igualmente 

cresceu, em grau elevado, as obrigações das 

autoridades de saúde e dos órgãos encarregados 

de realizar o controle oficial de sua qualidade”.  

 E acrescentou, apoiado em citação de A. Cerletti –  

“ ‘o fármaco moderno se converteu a tal ponto em 

objeto cosmopolita que na legislação sobre 

produtos farmacêuticos há pouco lugar para 

variantes típicas com tonalidades nacionais’: 

Portanto, no campo das novas tendências 
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percebeu-se um desenvolvimento progressivo até 

o internacionalismo de conceitos e normas, como 

os que se incluem nas numerosas 

recomendações e comunicados técnicos da 

Organização Mundial da Saúde. Na atualidade, 

pode-se observar como, uma vez iniciadas ou 

intensificadas as atividades de controle, se 

apresentam inevitavelmente em toda parte os 

mesmos problemas técnicos de caráter geral” 

(Vernengo, 1971). 

 O trabalho de Vernengo foi apresentado no primeiro “Seminario sobre 

el Control de Drogas en las Américas”, que analisou, com abrangência, o 

que anos depois passou a se expressar como regulação farmacêutica no 

sentido amplo – registro, farmacovigilância, controle de qualidade do produto 

no mercado, exigências quanto à propaganda farmacêutica, e abuso de 

fármacos que causam dependência e outros danos sociais quando se 

empregam com finalidades não médicas. 

 Neste seminário observou-se que: [...] “2. Os fármacos novos, assim 

como novas associações deles ou novas indicações que lhes sejam 

assinaladas, requerem a realização de trabalhos sérios, objetivos e bem 

controlados, em número suficiente, com índole de experimento e clínica e 

que comprovem o valor terapêutico e a relativa segurança do produto” (Holz, 

1971).  

 Por fim, assinala-se que esta reunião pioneira apresentou para os 

países americanos um “Modelo de Lei Nacional de Vigilância de Produtos 

Farmacêuticos” que, de alguma forma, deve ter influído na elaboração, no 

Brasil, da Lei nº 6,360, de 23 de setembro de 1976 (“Dispõe sobre a 

vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 

insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros 

produtos”) que, no entanto, não contém, no que diz respeito a fármacos ou 

produtos farmacêuticos (“medicamentos”), a harmonia da proposta da Opas. 
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 Desde os fins de 1980 generalizou-se a concepção estabelecida pela 

Food and Drug Administration (FDA) de que um fármaco novo seria 

consequente, depois de registro final, de um novo fármaco sob pesquisa 

(IND – investigational new drug), condição determinada pelo órgão de 

regulação estadunidense, antes de seus estudos em seres humanos; o 

primeiro passo desse longo processo (acima de dez anos de duração) até 

trazer um fármaco ao mercado é uma solicitação patrocinada de um registro 

de IND, concedida apenas ao “patrocinador” e pesquisadores designados na 

solicitação de estudo do fármaco; [...] a condição com vista no comércio de 

um novo fármaco sob pesquisa permite ao patrocinador coletar dados sobre 

sua segurança clínica e efetividade – as fases 1 a 3 de farmacologia clínica 

– que é exigida para o registro de um fármaco (NDA – new drug aplication), 

o que conduz o fármaco a ser comerciado para usos específicos (Segen, 

1992, p. 339-40, 482) 

 No processo, desde antes da IND, o fármaco está sob regime de 

patente, e assim é comum a correspondência entre fármaco novo e fármaco 

sob patente. Mas, é razoável considerar, como se faz desde os anos 1970 

nos países desenvolvidos, que “todo produto farmacêutico que não se 

comerciou por um tempo suficiente ou em quantidades suficientes para que 

se estabeleça satisfatoriamente sua segurança e efetividade está definido 

como ‘produto farmacêutico novo’. Igual definição se aplica a qualquer nova 

indicação ou apresentação de qualquer produto farmacêutico registrado” 

(Naranjo et al, 1992). 

 Segundo Barreiro et al (2002) “os fármacos disponíveis na terapêutica 

moderna são, em sua ampla maioria, de origem sintética (c. 85%)”. Quando 

se considera os fármacos derivados de processos de hemi-síntese, ou seja, 

semi-sintéticos, segundo estes autores, por exemplo, muitos antibióticos 

obtidos “a partir de intermediários homoquirais, preparados em processos 

fermentativos, este porcentual pode superar os 85% mencionados”. 

 Desde o início dos anos 1980, a terapêutica humana passou a contar 

com um novo tipo de fármaco, não mais derivado da síntese química 
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tradicional, e sim originário de organismos ou de sistemas vivos: os 

fármacos biotecnológicos. Eles estão constituídos por proteínas produzidas 

por “métodos de engenharia genética e tecnologia de ADN recombinante, 

anticorpos monoclonais produzidos por tecnologia de hibridação”, entre 

outros, que trouxeram “novas expectativas de tratamento para doenças nas 

quais os recursos terapêuticos são limitados” (González Dios et al, 2004). 

 Cresce o número de fármacos tecnológicos aprovados nos últimos 20 

anos, nos EUA, e que obtém registro no Brasil e, ao serem incorporados a 

listas de produtos farmacêuticos dispensados no Sistema Único de Saúde, 

sob a denominação de “medicamentos excepcionais”, acarretam gastos de 

grande monta. A Lista1 mostra alguns exemplos de produtos 

biotecnológicos, com data de registro no país; os produtos assinalados em 

itálicos ainda não estão aprovados para o mercado brasileiro. 

 

Lista 1. Fármacos biotecnológicos aprovados para o mercado brasileiro, 

segundo produto, empresa e ano de registro, quando disponível, na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e aqueles com registro original na Food 

Drug and  Administration, ainda sem comércio no Brasil, julho de 2005. 

 

AGENTES COM BASE EM ADN RECOMBINANTE (ADNr) 

 Fatores do sangue 

 

 

fator anti-hemofílico (recombinante) (Recombinate, Baxter [1998]; Bioclate, 

Aventis Behring [1993]; Kogenate, Bayer Corp. [2000]; ReFacto, Wyeth 

[2000])* 

Fator IX de coagulação (recombinante) (Benefix, Wyeth [2000]) 

 Anticoagulantes 

 

 

lepirudina (ADNr) (Refludan, Aventis Pharma [1998]) 

alteplase (Actilyse, Boehringer Ingelheim [1999]) 

reteplase (Retavase, Centocor, Inc. subsidiária da Johnson & Johnson 

[1996])* 

tenecteplase (Metalyse, Boehringer Ingelheim [2001]) 
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 Insulinas 

 

 

insulina humana (origem ADNr) (Humulin, Eli Lilly [1997]; Novolin, Novo 

Nordisk [1998]) 

insulina asparte (origem ADNr) (Novorapid penfill, Novo Nordisk [2000]) 

insulina lispro (origem ADNr) (Humalog, Eli Lilly, [1996]) 

insulina glargina (origem ADNr) (Lantus, Aventis Pharma [2000]) 

 Hormônios do crescimento 

 

 

somatrem (Protropin, Genentech [1985])* 

somatropina (origem ADNr) (Humatrope, Eli Lilly [2000]; Genotropin, Pfizer-

Pharmacia [2001]) 

pegvisomanto (Somavert, Pfizer [2005]) 

 
 Hormônio folículo estimulante 

 
 

alfafolitropina (Gonal-F, Serono [2000]) 

betafolitropina (Puregon, Organon [1996]) 

 Outros hormônios 

 

 

glucagon (origem ADNr) (GlucaGen, Novo Nordisk [1998]) 

alfatirotropina (Thyrogen, Genzyme do Brasil [2005], antes comerciado pela 

Novo Nordisk) 

teripartida (origem ADNr) (Forteo, Eli Lilly [2003]) 

alfacoriogonadotropina (Ovidrel, Serono [2002]) 

 Fator de crescimento hematopoiético 

 
 

alfaepoetina (Epogen, Amgen [1999], Procrit, Ortho Biotech [1996])* 

alfadarbepoetina (Aranesp, Amgen [2002])* 

 Fatores estimulantes de colônia 

 

 

sargramostim (Leukine, Berlex Laboratories  [1996])*  

filgrastim (Filgrastin, Biosintética [1996]; Filgrastine, Blausiegel [2005]; 

Granomax, Dr Reddy’s Farmacêutica do Brasil [2005]; Filgrastima, 

Eurofarma [1999]; Leucin, Bergamo [2000]; Ior Leukocim, Meizler [2003]) 

pegfilgrastim (Neulasta) 
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Interferonas e interleucinas 

 

 

 

alfainterferona 2a , recombinante (Roferon-A, Hoffmann-La Roche, Inc.  

[1995])* 

alfainterferona 2b, recombinante (Intron A, Scherin-Plough [1996]; 

Interferon Alfa 2b Humano Recombinante, Fundação Oswaldo Cruz [2005]) 

interferongama 1b (Actimmune, InterMune Pharmaceuticals [2000])* 

aldesleucina (Proleukin, Chiron [1998]) 

betainterferona 1b (Betaseron, Berlex Laboratories and Chiron Corporation 

[2003])* 

betainterferona 1a (Avonex, Abbott [1999]) 

alfainterferona 1 (Infergen, InterMune Pharmaceuticals e Amgen [1999]) 

oprelvecina (Neumega, Wyeth [2000]) 

alfapeginterferona 2b (PEGIntron, Schering-Plough) 

betainterferona 1a (Rebif, Serono [1996]) 

 

 
Vacinas 

 

 

 

vacina contra hepatite B (recombinante) (Recombivax HB, Merck Sharp & 

Dohme [1993]; Engerix-B, GlaxoSmithKline [1998]) 

vacina contra influenza com adição de antígeno de superfície da hepatite B 

(Comvax, Merck & Co., Inc [1996])* 

vacina contra a doença de Lyme (recombinante OspA) (LYMErix, 

SmithKline Beecham Biologicals subsidiária de GlaxoSmithKline [1998])* 

  

Outros 

 

 

alfadornase (Pulmozyme, Roche [1995]) 

imiglucerase (Cerezyme, Genzyme [1994]) 

denileucina diftitox (Ontak, Ligand Pharmaceuticals, Inc. [1999])* 

etanercepte (Enbrel, Wyeth-Whitehall [2003]) 

anacinra (Kineret, Amgen [2001])* 
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Outros (continuação) 

laronidase (Aldurazyme, BioMarin Pharmaceuticals e Genzyme [2003]) 

alefacepte (Amevive, Biogen Idec [2003])* 

rasburicase (Elitek, Sanofi-Synthelabo [2002])* 

nesiritide (Natrecor, Scios, [2001])* 

alfadrotrecogina (ativado) (Xigris, Eli Lilly [2002]) 

becaplermina (Regranex, Ortho-McNeil e Chiron [1997])* 

formivirseno sódico (Vitravene, Novartis [1999]) 
 

 AGENTES COM BASE EM ANTICORPOS MONOCLONAIS 

 

 

muromonabe CD3 (Orthoclone OKT3, Ortho Biotech, subsidiária de 

Johnson & Johnson [1986])* 

abciximabe (Reopro, Eli Lilly [2001]) 

rituximabe (Rituxan, IDEC Pharmaceuticals e Genentech [1997])* 

daclizumabe (Zenapax, Roche [1999]) 

infliximabe (Remicade, Schering-Plough [2000]) 

adalimumabe (Humira, Abbott [2003]) 

palivizumabe (Synagis, Abbott [1999]) 

trastuzumabe (Herceptin, Roche [1999]) 

alemtuzumabe (Campath, Ilex Oncology, Millennium Pharmaceuticals e 

Berlex Laboratories [2004])* 

gemtuzumabe + ozogamicina (Mylotarg, Wyeth-Whitehall [2001]) 

omalizumabe (Xolair, Novartis [2004]) 

ibritumomabe tiuxetana (Zevalin, IDEC Pharmaceuticals [2002])* 

tositumomabe I 131 (Bexxar, Corixa e GlaxoSmithKline [2003])* 

tecnécio nofetumomabe merpentana (99mTc) (Verluma)* 

capromabe + pendetida (ProstaScint, Cytogen [1996])* 

satumomabe + pendetida (OncoScint)* 

inciromabe (MyoScint)* 

arcitumomabe (CEA-Scan, Immunomedics [1996])* 

* Os produtos assinalados em itálico não estão disponíveis no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Kleinberg et al (2004) 
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O conceito de fármacos novos explanado abrange desde o que se 

denomina novas entidades moleculares (new molecular entities), também 

conhecidas por novas entidades químicas (new chemical entities) – que 

podem ser produtos inovadores que inauguram uma categoria terapêutica 

(breakthough innovative drugs) ou ser considerados, embora sob o 

característico de novo, fármacos adicionais a um grupo terapêutico (me-too 

drugs) – até produtos farmacêuticos, mesmo antigos, que não se comerciou 

com tempo suficiente para que se conheça sua segurança e eficacidade, 

incluindo-se nesta concepção de fármacos novos os produtos com novas  

indicações terapêuticas e combinações (“associações”) de princípios ativos 

conhecidos. 

Aliás, embora não esteja estabelecida de forma clara, é este o 

entendimento do conceito pela Anvisa. Para o senso comum dos 

profissionais de saúde e do público em geral. que se informa pelos 

semanários de alcance nacional, a idéia de fármaco novo está ligada à nova 

entidade molecular, preferentemente ao ‘cabeça de série’ – “primeiro de uma 

série de fármacos de estrutura química e perfil farmacológicos símiles” – na 

expressão de  Laporte (2001, pág.122). 

 

O que é realmente um produto farmacêutico inovador? 

 

Fármaco novo, no sentido estrito por último apresentado, quase 

sempre não significa fármaco inovador. 

O conceito de inovação, exposto por Kopp (2004), merece adoção, 

pois compreende três aspectos – comercial, tecnológico e progresso 

terapêutico – indispensáveis ao se analisar a real utilidade do produto 

farmacêutico, particularmente sua disposição no Sistema Único de Saúde:  

“O termo inovação abrange três conceitos. O 

conceito comercial refere-se a qualquer novo 

produto “me-too” comerciado, novos princípios 

ativos, novas indicações de uso, novas 
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formulações, e novos métodos de tratamento. O 

conceito tecnológico significa qualquer inovação 

industrial como o uso de biotecnologia ou 

introdução de um novo sistema de liberação de 

fármaco (por exemplo, adesivo, aerossol), ou a 

seleção de um isômero ou de um metabolito. O 

conceito de progresso terapêutico é o único que 

diz respeito aos profissionais: significa que um 

novo tratamento beneficia pacientes quando 

comparado com opções existentes. È interesse 

das empresas farmacêuticas encobrirem a 

distinção entre os três conceitos. Em nome de 

inovação alegada e de aprovação de fármaco 

sob curso rápido (fast-traking of drug approval), 

as empresas farmacêuticas e as federações das 

indústrias farmacêuticas internacionais têm, há 

muito tempo, tentado impor sua agenda nas 

agências de regulação e têm, em grande parte, 

sido bem-sucedidas”  

O processo até o registro de uma nova entidade molecular não só 

dura dez anos, ou mais, como interessa saber o cerne do 

desenvolvimento de um produto farmacêutico, assim sintetizado por 

Angell (2004, pág.23): 

“De acordo com a indústria farmacêutica, 

somente um de cinco mil candidatos à 

produtos farmacêuticos chegam ao mercado – 

um fármaco entre mil supera os testes pré-

clínicos, e destes, um em cada cinco passa 

pelos ensaios clínicos. Paradoxalmente, 

embora seja a parte menos criadora do 

processo, o ensaio clínico é a mais cara. A 
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maioria dos candidatos a produtos 

farmacêuticos são, desse modo, eliminados 

muito precocemente, antes que grande soma 

de dinheiro tenha sido neles investido”  

Em 2002, segundo Marcia Angell, ex-editor chefe do New 

England  Journal of Medicine, a FDA considerou que, de 78 novos 

fármacos aprovados , apenas 17 eram  novas entidades moleculares.  

“E destas, só uma fração foi inteiramente 

desenvolvida pelas próprias empresas 

farmacêuticas. A maioria foi simplesmente 

resultado de licença ou adquirida de outro 

modo de laboratórios do governo ou 

universitários ou empresas de biotecnologia“ 

(Angell, 2004, pág. 43). 

Entre 1998 e 2002, nos EUA, 415 novos fármacos foram 

aprovados – média de 83 produtos por ano; do total, 133 (32%) foram 

classificados como novas entidades moleculares, e as outras eram 

meras variantes de fármacos antigos. E dos 133 fármacos, somente 58 

tinham sido enquadrados como de revisão prioritária, ou seja, 

representavam melhoria significante comparada a produtos 

comerciados, para o tratamento, diagnóstico ou prevenção de uma 

doença “(critério da FDA). A  média de fármacos considerados 

inovadores pela agência de regulação estadunidense,  para o período 

de 1998-2001,  foi de 12 produtos por ano, ou 14% do total, mas com 

um resultado desalentador, encoberto pela media, para a  poderosa 

indústria: em 2001 e 2002, somente 7 em cada ano, foram assinalados 

inovadores, em comparação com 9 em 2000 , 19 em 1999 e 16 em 1998 

( Angell, 2004, págs. 53-55). 

O National Institute for Health Care Management (NIHCM), 

organização americana de análise de políticas de saúde, financiada 

pelas seguradoras de planos Blue Cross e Blue Shields, duramente 
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golpeadas pelos gastos crescentes com produtos farmacêuticos, 

realizou um estudo sobre a inovação na indústria farmacêutica, para 

examinar a alegação das empresas farmacêuticas de que os custos 

elevados de remédios conduziriam diretamente a mais descobertas.  

Foram revistos todos os 1.035 registros concedidos, pela FDA, do 

período 1989-2000, e adotando-se o critério da FDA para nova entidade 

molecular, que tinham recebido a classificação de revisão prioritária, 

encontrou-se 361 fármacos, e nos 674 restantes a maioria apresentava 

modificações de fármacos existentes. Os pesquisadores do NIHCM 

identificaram 15% de produtos que representavam melhoria significante, 

e entre os fármacos modificados, outros 9%; assim, apenas um quarto 

de todos os novos fármacos analisados pela FDA durante este período 

foram considerados pela agência ter importantes vantagens sobre 

produtos existentes, e três quartos não (Avorn, 2004, pág. 204). 
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4.3 O caso dos produtos adicionais a um grupo terapêutico  
(me-too drugs) 

 

Em 9 de junho de 2004, a Anvisa, por meio da Gerência de 

Medicamentos Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos, divulgou comunicado da 

em que  assinalava a falta de consenso sobre o que seja um produto me-too, 

mas entendia que é “ um medicamento que embora seja apresentado como 

inovador não acrescenta nenhum benefício claro, no que diz respeito aos 

seus perfis de eficácia e segurança em relação a outros medicamentos já 

registrados” ( Anvisa, 2004).  

Ademais, acrescentava que  

“existem correntes que defendem que 

medicamentos classificáveis como me-toos não 

devam ser registrados, tendo em vista que nada 

acrescentariam ao que já é disponível no 

mercado e teriam a desvantagem de não possuir 

o mesmo acúmulo de evidência de sua 

segurança” ( Anvisa ,2004). 

E expondo a divergência desta visão, a agência reguladora considera  

“difícil, ou mesmo impossível classificar um 

medicamento como me-too no momento de seu 

registro, já que alguns atributos que permitiriam 

que se fizesse essa qualificação só podem ser 

verificados depois da comercialização e utilização 

em larga escala do produto. Entre esses atributos 

podem ser citados a ocorrência ou não de eventos 

adversos raros, a identificação de subgrupos de 

indivíduos que potencialmente se beneficiariam do 

novo medicamento de forma diferenciada e a 
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descoberta de novas indicações terapêuticas para 

esse medicamento em particular” (Anvisa ,2004). 

Em consequência disso, “a Anvisa não faz restrição a analisar 

pedidos de registro de medicamentos que, preliminarmente pareçam ser  

me-toos e nem respalda o indeferimento de tais pedidos” . 

O enfoque básico sobre a questão dos me-too foi revisado por Silvio 

Garattini (1997), do Instituto de Pesquisa Farmacológica Mario Negri, em 

Milão: 

“A presença no mercado de fármacos com 

eficacidade e toxicidade equivalentes expõe um 

conjunto de questões de saúde pública. 

Primeiramente, em muitos poucos casos há 

avaliação comparativa adequada quanto a 

eficacidade e ou toxicidade. As empresas 

farmacêuticas pretendem na maioria dos casos 

demonstrar equivalência com o fármaco  

protótipo, mas como foi mostrada nesta revisão, a 

equivalência é apenas aparente porque os 

ensaios são pequenos, os produtos 

farmacêuticos protótipos algumas vezes não são 

empregados usando-se a melhor dose e 

esquema de tratamento, a avaliação é feita com 

desfechos substitutos (por exemplo, efeito anti-

hipertensivo em vez de eventos cardiovasculares 

graves),  os ensaios são de curta duração em 

relação ao tempo de utilização proposto, e são 

também pequenos e assim não têm poder 

suficiente para identificar pequenas diferenças. O 

risco de tal situação é que alguns fármacos me-

too, em verdade, não são equivalentes mas 
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podem ser menos efetivos que o produto 

farmacêutico protótipo”. 

E ressalta o dever das autoridades sanitárias quanto à correção desta 

séria distorção, já conhecida sob os aspectos técnicos, mas que sua 

resolução, em realidade, depende de definições políticas: “A menos que as 

autoridades de regulação tornem-se mais rigorosas na avaliação de 

fármacos me-too, é improvável que os produtores farmacêuticos iniciem 

ensaios comparativos verdadeiros”. 

Considera ainda que  

“o grande número disponível de fármacos, com 

os mesmos propósitos terapêuticos, tende a 

inchar o mercado, levando a uma inevitável 

tendência de estender as indicações de uso 

mesmo quando a eficacidade não está provada – 

por exemplo, tratamento de comportamento 

depressivo em lugar de doença depressiva – com 

um resultado indevido na utilização de produtos 

farmacêuticos” (Garattini,1997). 

Vale a pena continuar citando este autor, embora o argumento 

adiante apresentado tenha sido dito numerosas vezes desde o início dos 

anos 1950, quando se percebeu a “explosão dos fármacos” (Modell, 1961), 

expressão de Walter Modell (1907-1991), um pioneiro da farmacologia 

clínica americana. Prossegue Garattini: 

“a maioria dos médicos não são capazes de 

avaliar a significação de diferenças sutis na ação 

de fármacos uma vez que eles não têm acesso a 

qualquer exame crítico da relação benefício – 

risco e custo – eficacidade de produtos 

farmacêuticos. Isto reflete a falta de treinamento 

básico em farmacologia clínica que é ainda 

insuficientemente apresentada na maioria das 
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escolas médicas. O resultado é  confusão, 

crenças errôneas e capacidade limitada para 

prescrever fármacos adequados aos pacientes. O 

último  fármaco aparecido no mercado e o mais 

caro produto farmacêutico me-too são 

frequentemente considerados sinônimos do 

melhor fármaco disponível, não apenas aos olhos 

do público, mas desafortunadamente algumas 

vezes também pelos médicos” (Garattini, 1997). 

A responsabilidade da autoridade de regulação é intransferível: a 

Anvisa tem que regular o mercado. É verdade que desde sua fundação, 

observa-se o aperfeiçoamento no registro de produtos farmacêuticos, mas a 

questão dos produtos adicionais a grupo terapêutico ainda não foi 

detidamente enfocada, sobre a perspectiva do público, afinal a missão da 

instituição. 

Recorde-se a análise de Silver(1996), sobre a atuação da CRAME, a 

segunda das comissões assessoras para fármacos da Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Anexo 1): 

“Ainda que a CRAME represente um avanço em 

relação ao ‘cartório’, os métodos empregados 

continuam sendo caóticos, sem definição clara de 

critérios para estabelecer o que sejam níveis 

aceitáveis de segurança e eficácia dos produtos. 

Por exemplo, não está definido se um produto 

deve mostrar um perfil de segurança e eficácia 

superior ao padrão existente, ou se apenas deve 

exibir ‘ segurança e eficácia’. Igualmente não há 

critério a respeito do grau de experiência 

internacional desejável, particularmente para 

produtos que não são avanços terapêuticos 

importantes. Este tipo de indefinição, no momento 
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em que se avaliam produtos de utilidade clínica 

duvidosa, leva freqüentemente a colocações, por 

alguns componentes da CRAME do tipo: ’ não 

temos como não aprovar’, ou ‘ deixa que o 

mercado decide’ “. 

Se nos dias de hoje não se deixa completamente a decisão para o 

mercado ou para o incauto prescritor,  condição neste último caso advinda 

de permanente assédio da propaganda da indústria farmacêutica, é 

necessário fazer exigências para que uma solicitação de registro contenha 

estudos que comprovem a real necessidade de mais um produto em uma 

classe terapêutica. Apenas um exemplo: no mercado brasileiro existem seis 

fármacos antilipêmicos da categoria dos inibidores da HMG-CoA redutase 

(estatinas) – sinvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina, 

atorvastatina cálcica, rosuvastatina cálcica, pois a cerivastatina foi retirada 

do mercado, em agosto de 2001, por problemas de segurança –,  além de 

combinações de sinvastatina e de atorvastatina cálcica com outros princípios 

ativos; uma vez que há vários produtos para um mesmo fármaco (o conjunto 

mais numeroso é o da sinvastatina com quase vinte produtos), 

particularmente se o registro foi realizado antes de 1996 quando se instituiu 

a proteção de patentes, disso resulta pelo menos quatro dezenas de 

produtos – marcas originais , semelhantes (“similares”) e genéricos (de 

sinvastatina, pravastatina e lovastatina) – com mais de três centenas de 

apresentações. 
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4.4 Considerações sobre a relação custo–efetividade de 
produtos farmacêuticos novos 

 
Se o estabelecimento da relação entre benefício–risco de fármacos 

novos é questão complexa, uma vez que estudos completos não estão 

disponíveis, o problema se torna maior quando se considera o custo–

efetividade. 

Nos países desenvolvidos em que existe subsídio de governo para os 

produtos farmacêuticos a questão é decisiva, mas é igualmente importante 

para o Brasil porque o Sistema Único de Saúde tem que responder à 

crescente exigência de fármacos novos, quer dizer dispendiosos, para 

tratamentos que só deveriam ser instituídos, primeiro, sob o amparo da 

relação benefício–risco e logo  custo–efetividade. 

Moulds (2004) observou que é “matéria de fé na medicina moderna 

que se necessite de novos produtos farmacêuticos para tratar a maioria dos 

distúrbios” e que “ninguém poderia negar a repercussão que fármacos 

introduzidos há mais de vinte anos tinham quando eles  eram novos.  

Penicilina (e outros antibióticos), betabloqueadores, antagonistas H2, e 

antiinflamatórios não esferóides [...] alteram a prática clínica e são ainda 

amplamente usados”, respectivamente, a partir de 1942 (penicilinas), 1964 

(propranolol), 1976 (cimetidina), 1980 (oxicams)  (Barreiro et al, 2002, 

pág.79). Mas indaga, apoiado em Lexchin (2004), “é difícil imaginar 

fármacos lançados durante os últimos 20 anos que têm repercussão símile – 

anti-retrovirais talvez sejam um exemplo – de modo que o tempo poria em 

questão nossa fé em fármacos novos”. 

Reconhece, no entanto, que a lista modelo de fármacos 

indispensáveis –  Moulds têm experiência nas ilhas Fiji –  não faça previsão 

de “estatina” (isto está a cargo de cada país), ou que “alguns pacientes cujas 

condições ‘gástricas’ não sejam controladas com ranitidina podem sofrer 

com a não disponibilidade a um inibidor de bomba protônica”, ou ainda que 
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pacientes não possam utilizar os “novos hipoglicemiantes orais, embora 

lamentavelmente o insuficiente controle do diabetes seja principalmente 

causado por fatores socioeconômicos do que falta de acesso aos novos 

produtos farmacêuticos”. 

Moulds advoga que a proteção de patente só deveria ser concedida 

para inovação verdadeira, pois a questão de fé em novos fármacos, já 

referida, significa que a proteção de patente é dada mesmo para 

desenvolvimentos triviais. 

Em contestação, Whitworth (2004) acha que mesmo excluindo 

“estatinas” e fármacos anti-retrovirais, é difícil arguir que não houve 

importantes avanços nos últimos vinte anos – exemplos incluem inibidores 

da protease, vacinas contra hepatites, eritropoetina, ondansetrona e 

inibidores da cinase – além de novas indicações para fármacos antigos – por 

exemplo, inibidores da enzima de conversão da angiotensina no enfarte 

agudo do miocárdio e (com indapamida) na prevenção de acidente vascular 

cerebral secundário, antagonistas de aldosterona e betabloqueadores para 

reduzir a mortalidade na insuficiência cardíaca, e o uso de antibióticos para 

tratar úlcera péptica.  

Whitworth argumenta que “quando um fármaco é desenvolvido, suas 

indicações finais (e o grau de inovação) pode não ser reconhecido” e, com 

base em Comunicado da OMS sobre Genômica e Saúde Mundial, de 2002, 

acha que se deve despender tempo para realizar a potência que existe na 

nova disciplina da genômica – segundo o comunicado – “considerando que o 

genoma humano contém algo como 30.000 genes, é possível que seu 

estudo possa conduzir a pelo menos 3.000 a 5.000 novos alvos, em 

potência, para a terapêutica, o que inclui  amplo espectro de receptores e de 

enzimas de centros ligados à indústria”. 

Uma vez que Whitworth admite a informação de centros ligados à 

indústria de que o custo de um novo fármaco, até ser lançado no mercado, 

estaria em torno de 1 bilhão de dólares, “o investimento só seria feito se a 

proteção de patente fosse garantida” e que “se o grau de ‘inovação 
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verdadeira’ deve ser predeterminado, com base em experiência prévia, 

terapêuticas valiosas poderiam ser perdidas”. 

Contestações que usam argumentos com base ideológica podem ser 

respondidas com pesquisas, por exemplo, de gastos com produtos 

farmacêuticos novos, e suas consequências para o sistema de saúde, pondo 

em foco além do custo, a própria saúde da população (os efeitos 

indesejáveis dos novos fármacos). 

Examine-se a Tabela 3, referente à Espanha, que relaciona gastos 

com produtos farmacêuticos e inovação terapêutica (Butlletí Groc, 2004), 

uma vez que não existem dados disponíveis no Brasil, sejam do governo ou 

da indústria. 
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Tabela 3. Produtos farmacêuticos que originaram maior gasto no Sistema  

de Saúde da Espanha em 2003 (até 30 de setembro). 

Fármaco Marca 
Grupo 

farmacológico 

Gasto 

(x 10 6 

euros) 

Crescimento 

(% sobre 

2002) 

1.olanzapina Zyprexa antipsicótico 90,65 17% 

2.alendronato Fosamax bifosfonato 61,96 60% 

3.risperidona Risperdal antipsicótico 61,70 10% 

4.salmeterol+fluticasona Seretide asma 60,38 16% 

5.atorvastatina Zarator estatina 58,64 23% 

6.atorvastatina Cardyl estatina 57,12 32% 

7.clopidogrel Plavix antiagregante 52,30 38% 

8.paroxetina Seroxat ISRS* 49,57 8% 

9.anlodipino Norvasc antihipertensivo 44.43 9% 

10.atorvastatina Prevencor estatina 44,43 27% 

11.gabapentina Neurotin Antiepiléptico/ 

dor neuropática 

37,24 28% 

12.sertralina Besitran ISRS * 36,27 17% 

13.sinvastatina Zocor estatina 35,41 -8% 

14.amoxicilina+ácido 

clavulânico 

Augmentine antibiótico 34,40 0,3% 

15.pravastatina Liplat estatina 34,12 11% 

16.doxazosina Carduran Neo anti-hipertensivo 33,44 24% 

* Inibidor seletivo da recaptação da serotonina (antidepressivo) 

Segundo Correo Farmacéutico, 15-21 de dezembro de 2003, pág.17. (O 

valor total dos produtos nesta tabela inclui mais de 10% do gasto em 

fármacos do sistema de saúde espanhol.) 

Fonte: Butlletí Groc, 2004. 
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Notas referentes à correspondência de produtos e seus produtores no 

mercado brasileiro: 

1 - Zyprexa (Eli Lilly); 2 - Fosamax (Merck Sharp Dohme); Alendil 

(Farmoquimica); Alendrin (Vitapan); Alendronato Sódico (Biosintética; 

Norvatis); 3 - Risperdal (Janssen-Cilag); Risperidona ( Cristália; Novartis); 

4 - Seretide (Glaxo SmithKline); 5 - Citalor (Pfizer); 6 - Lípitor ( Pfizer);  

7 - Plavix (Sanofi-Synthélabo); 8 - Aropax (Glaxo  SmithKline); Arotin 

(Hexal); Parox (Teuto); Paroxetina( Ranbaxy); 9 - Norvasc (Pfizer);  

10 - veja 5 e 6;  11 - Neurontin (Pfizer); 12 - Zoloft (Pfizer); 13 - Zocor 

(Merck Sharp & Dohme), nove produtos genéricos e oito produtos de 

marca; 14 - Clavulin (GlaxoSmithKline), seis produtos genéricos e três 

produtos de marca; 15 - Pravacol (Bristol - Myers Squibb) e três produtos 

genéricos; 16 - Carduran (Pfizer) 

 

Com relação aos efeitos indesejáveis dos novos produtos 

farmacêuticos, a lógica do mercado pode afetar de forma adversa a saúde 

da população, assim: 

 “Miosite, rabdomiólise e insuficiência renal por estatinas 

 Risco de acidente vascular cerebral e aumento da mortalidade 

entre pessoas de idade avançada usuárias de antipsicóticos 

atípicos 

 Aumento de risco de suicídio ou terapêutica ineficaz em 

crianças com inibidores seletivos de recaptação da serotonina  

 Esofagite por bifosfonatos  

 Prognóstico cardiovascular mais desfavorecível com alguns 

novos anti-hipertensivos 

 Aumento do risco de grave ataque de asma e de morte por 

estimulantes beta-adrenérgicos de longa duração 

  Hemorragias graves por clopidogrel  
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  Incerteza sobre a efetividade clínica e os efeitos indesejáveis 

da gabapentina (astenia, fadiga, sedação e depressão)” 

(Butlletí Groc, 2004) 

As conclusões e recomendações do estudo apresentado pelo Butlletí 

Groc (2004) podem ser fonte inspiradora para o Ministério da Saúde 

brasileiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e órgãos do Sistema 

Único de Saúde, pois “um sistema de saúde que queira ser racional deveria 

convidar seus prescritores a avaliar a efetividade de condutas que se tomam 

na prática. Entre seus profissionais, esta atividade deveria ser norma, e não 

exceção.”  
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4.5 Um aspecto da transparência no registro de fármacos 
novos: conhecimento público de dados de ensaios clínicos 
prévios 

 
De modo pioneiro, a Health Action International e a Fundação Dag 

Hammarskjöld, em 1996, assim estabeleceram os benefícios da 

transparência quanto à informação a respeito de produtos farmacêuticos: 

“Uma completa disponibilidade de informação é 

indispensável para que todas as partes envolvidas 

no cuidado à saúde participem efetivamente. A 

transparência direta permite o retorno apropriado 

de informação, a proposta adequada de 

prioridades e o desenvolvimento da confiança. O 

cultivo da transparência protege a atuação dos 

indivíduos conscientes nas organizações de toda 

espécie. O conhecimento relacionado a todos os 

fármacos evolve constantemente, como também 

padrões e expectativas relativas a eles, seus 

produtores e provedores do cuidado à saúde. 

Entretanto, por meio de investigações feitas antes 

de um fármaco obter registro e ser comerciado, 

muito mais poderia se aprender acerca de sua 

eficacidade, uso adequado e riscos antes do 

comércio e utilização em escala mais ampla. 

Quase nenhum novo elemento de conhecimento 

emerge subitamente; como regra começa com 

impressões, suspeitas e hipóteses. Quando elas 

surgem – por exemplo, em comunicados de 

prováveis efeitos colaterais, sérios, difundidos em 

revistas especialistas – toda informação relevante 

existente necessitaria ser mobilizada para 
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comprovar, ou não levar em conta, de modo que a 

verdade seja estabelecida o mais rápido possível. 

Parte considerável da informação indispensável 

para esse propósito, incluindo dados de 

experiência em animais e seres humanos,  não 

está divulgada e apenas existe nos arquivos das 

agências de regulação.Por meio do uso dessa 

informação, a verdade pode ser provada muito 

mais rapidamente do que na condição de alguém 

que está simplesmente confiante em indícios 

editados” (HAI et al,1996; Boletim Sobravime nº 

23, 1996). 

Os formuladores de políticas, que elaboraram a “Statement of the 

International Working Group on transparency and accountabillity in drug 

regulation”, enumeraram as justificações que sustentaram, e ainda apóiam o 

desenvolvimento ou a condição de sigilo excessivo na regulação de produtos 

farmacêuticos. Elas podem ser assim apresentadas:  

 Ausência total de dever legal de prestar 

informação. 

 Falta de clareza na legislação, o que permite 

às agências interpretar cláusulas sempre com 

a tendência de manter segredo quanto à 

informação advinda da indústria. 

  Carência de tradição de transparência em 

muitos países. 

 Falta de política consistente, decorrente de 

mudanças frequentes nas equipes dos órgãos 

de regulação, além de pouca atenção quanto 

ao tema da provisão de informações. 
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 Ausência de rotinas definidas nas agências de 

regulação: quem tem competência para 

informar, para quem, e em que circunstâncias? 

 Falta de capacidade e de recursos. 

 Atitude pseudopaterna: acredita-se que quem 

está fora da agência de regulação não tem 

necessidade, não sabe lidar ou interpretaria de 

modo errôneo as informações. 

 Constrangimento: a agência de regulação 

pode hesitar em tornar público de forma 

completa as decisões documentadas de modo 

incompleto ou sob contestação no âmbito do 

órgão, documentos que revelariam fraco 

desempenho da agência, ou a assuntos que 

poderiam ser criticados por ainda não estar 

decididos. 

 Influência da indústria: muitas empresas 

claramente preferem que todos os arquivos de 

dados de regulação sejam considerados 

sigilosos.   

 Precaução demasiada: pode existir um medo 

exagerado quanto à emergência de conflitos 

comerciais. 

 Hábitos burocráticos e inércia: nas agências 

de regulação que não se submetem a revisões 

críticas, forma-se costume que desencoraja a 

troca de informações.  

Decorridos seis anos de instituição da Anvisa, percebe-se pelo exame 

atento dos entraves, acima mencionados, a uma regulação que tenha em 

primeiro plano o paciente ou a sociedade, que há muito esforço a ser 

realizado para se atingir o pleno acesso público a informações técnicas 
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inerentes ao registro de um fármaco novo, particularmente porque não está 

previsto na principal legislação sanitária a respeito (Lei nº 6.360, 23 de 

setembro de 1976), ou em norma sanitária subsequente. 

 Ademais, poder-se-ia imaginar, caso houvesse iniciativa de 

estabelecer transparência no processo de registro quanto ao acesso público 

de dados, que a indústria farmacêutica poderia arguir, de modo equivocado, 

que solicitações de registro se enquadrariam como documentos sujeitos à 

classificação de “reservados”, segundo o artigo 19 do Decreto nº 2.134, de 

24 de janeiro de 1997, que ampara documentos “cuja divulgação, quando 

em trâmite, comprometa as operações ou os objetivos neles previstos”.   

 A essência da questão foi claramente expressa por Eadie (2002): 

“Pode-se  alcançar a conciliação entre o benefício 

público, em potência,  que se torna disponível 

com a liberação, pela autoridade de regulação, da 

atual informação confidente sobre a informação 

de fármacos, e o incompreensivo desejo 

comercial e possivelmente particular quanto ao 

segredo continuado desta informação?” 

 Farmacologistas, e a um tempo, formuladores de políticas como 

Herxheimer (2004), em consonância com a Declaração do Grupo de 

Trabalho Internacional sobre transparência e responsabilidade na regulação 

de produtos farmacêuticos, exarou de modo incisivo:  

“Os argumentos da indústria contra o livre acesso 

[à informação durante o registro de um fármaco] 

tem sido sempre o de que ela paga pela pesquisa e 

tem a propriedade dos resultados, que são 

‘comercialmente suscetíveis’, uma noção ampla 

que encobre segredos de comércio, ‘pode ajudar 

competidores’, ‘ podem afetar o preço das ações’ “. 

 

Em defesa da perspectiva pública, Herxheimer (2004) explana:  
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 “a competição assim recompensa quem guarda 

melhor os segredos, não quem tem o melhor 

fármaco e os dados para provar isto, também 

significa que qualquer coisa que leve a danos, 

que seja comercialmente suscetível  tende a 

permanecer sepultada, e seus autores sentir-se-

ão menos responsáveis. Isto nega o interesse 

público e ignora as contribuições dos voluntários 

das pesquisas, dos pesquisadores e das 

instituições nas quais o trabalho foi realizado”.    

Para ele – que durante trinta anos, até 1992, foi o editor de Drug and 

Therapeutics Bulletin, o primeiro dos periódicos farmacológicos 

independentes da indústria farmacêutica e das agências de regulação, um 

dos fundadores da International Society of Drug and Therapeutics Bulletins e 

também Emeritus Fellow of the Cochrane Centre, Oxford –, somente um 

aspecto do segredo pode ter acolhida, aquele relacionado a aspectos 

industriais: “a ‘confidencia comercial’ deve estar confinada a detalhes de 

manufatura e formulação [farmacêuticas], não a métodos de ensaios 

clínicos, dados, ou resultados”. E cita para reforçar seu argumento a 

experiência de M.D. Rawlings, ex-presidente do Comitê de Segurança de 

Produtos Farmacêuticos, do Reino Unido – “ ‘a maior parte dos documentos 

de um processo de registro poderia, com mínima perda para qualquer um, 

estar publicamente disponível’ “. 

Um passo extraordinário para a transparência completa do registro de 

um fármaco novo foi dado pelo International Committee of Medical Journal 

Editors (2004): as revistas que compõem o ICMJE exigirão, a partir de 11 de 

julho de 2005, como condição para se considerar a edição de artigo 

contendo ensaio clínico, que ele tenha um registro público; e assim define 

um ensaio clínico – “qualquer projeto de pesquisa que, de modo prospectivo 

destina pessoas à intervenção ou a grupos de comparação para o estudo de 
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relação causa e efeito entre uma intervenção médica e um resultado de 

saúde”. 

O princípio ético subjacente à exigência de representantes dos mais 

importantes periódicos médicos (Journal of American Medical Association, 

New England Journal of Medicine, The Lancet, Canadian Medical 

Association Journal, entre outros) é o de que  

“a comunicação honesta começa com a 

revelação da existência de todos os estudos 

clínicos, mesmo aqueles que redundem em 

desfavor de produto de pesquisa de um 

patrocinador”. 

E, depois de especificar a informação mínima necessária a um 

registro público de ensaio clínico, responde aos argumentos de 

patrocinadores de pesquisa (“o registro público de ensaios clínicos resultará 

em demoras burocráticas desnecessárias”  e  “destruirá a franja competitiva 

uma vez que permitirá aos competidores o pleno acesso de planos de 

pesquisa”) do seguinte modo:  

“a confiança aumentada do público quanto ao 

empreendimento de pesquisa compensará os 

custos da revelação completa” e “os pacientes 

que se tornaram voluntários para participar  em 

ensaios clínicos merecem conhecer que sua 

contribuição para melhoria da saúde humana 

estará disponível para informar decisões de 

cuidado à saúde”. 

O Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), 

seguindo os postulados que têm norteado o desenvolvimento da medicina a 

serviço de todos, influído pelo arcabouço da bioética, particularmente o 

subsequente à Declaração de Helsinque, de 1964, finaliza sua declaração: 

“o conhecimento que se torna possível pelo altruísmo deve ser acessado por 

todos. A exigência de registro de ensaio é um avanço para este propósito”. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O resultado geral do levantamento de produtos farmacêuticos novos, 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no período 1999-

2004 encontra-se tabulado no Anexo 2.  

O levantamento está disposto sob forma de Quadros designados por 

ano do período, identificados com o cabeçalho “Princípios ativos novos e os 

adicionais a um grupo terapêutico, segundo classes”; segue-se o 

levantamento do período de exame (“Número de princípios ativos novos e os 

adicionais a um grupo terapêutico, segundo classificação geral anatômico-

terapêutica química (ATC), registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, e  situação pós-registro, 1999-2004”). 

Para elaboração do levantamento foram estabelecidos os seguintes 

critérios de seleção.  

 

5.1 Critérios de seleção de  produtos farmacêuticos novos registrados 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de  1999 - 2004 

 
  A seleção de produtos farmacêuticos novos registrados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, entre 1999 e 2004, considerou somente 

produtos classificados segundo os seguintes códigos de operação 

constantes nas petições da indústria farmacêuticas dirigidas à Anvisa, ou 

assim considerados pela Agência, com base em portaria anterior e nas 

resoluções do órgão de Vigilância Sanitária vigentes neste período – Portaria 

nº 83 da Secretaria de Vigilância Sanitária de 16 de agosto de 1994; e as 

seguintes resoluções da Anvisa: Resolução RE nº 407 de 30 de março de 

2001, Resolução RE nº 971 de 28 de junho de 2001 e a que está em 

vigência, a Resolução RE nº 1.102 de 18 de julho de 2001.  

Os códigos, e sua descrição, identificados por este estudo como 

produto novo foram:  

 118 – Registro de nova associação no país; 

 173 – Registro de indicação terapêutica nova no país; 
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 175 – Registro de medicamento novo; 

Qualquer tipo de registro adicional relativo a produto novo existente 

como “Registro de nova forma farmacêutica” (código 117), “Registro de 

concentração nova no país” (código 172), “Alteração de posologia” (código 

179), “Registro de nova concentração” (código 180) etc. não foram 

considerados na seleção dos produtos.  

A fonte primária de seleção dos produtos, denominada de Cadastro 

de [ano] – Medicamentos Novos, foram planilhas da Anvisa com as 

seguintes informações: empresa, número do processo, data de entrada na 

Anvisa, data de entrada na Gerência de Medicamentos Novos e Pesquisa 

Clínica (GEPEC), nome do produto, princípio ativo, indicação/classe 

terapêutica, designação da natureza da petição de registro, situação na 

comissão de assessoria (CONATEM, CATEME), situação na GEPEC e 

destino da petição (arquivo, outra gerência, deferimento ou indeferimento 

editado no Diário Oficial, etc). 

As tabelas deste estudo designadas “Princípios ativos novos e os 

adicionais a um grupo terapêutico, segundo classes com registro na Anvisa 

em [ano], foram elaboradas com a seguinte disposição:  

 

1ª coluna – Classes Terapêuticas.  

 

Preferentemente utilizou-se a classificação constante em Andrejus 

Korolkovas Dicionário Terapêutico Guanabara, edições de 2003/2004 e 

2004/2005. Em algum caso empregou-se designação da ATC (vide abaixo) e 

o texto Current Medical Diagnosis & Treatment (CMTD 2004 e 2005). 

 

2ª coluna – Princípio ativo.  

 

Usou-se a denominação comum brasileira (DCB) para fármacos  

constante na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 268, de 26 de 

setembro de 2003 e na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 111, de 29 

de abril de 2005, ambas da Anvisa; em poucos casos fez-se a tradução  da 
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denominação do fármaco em língua inglesa conforme as normas instituídas 

no país. 

 

3ª coluna – ATC (Anatomical Therapeutic Chemical). 

 

 A classificação anatômico-terapêutica química deve ser utilizada em 

qualquer estudo sobre produtos farmacêuticos, pois permite a identificação 

mais precisa de um princípio ativo, conforme recomendação de Laporte et al 

(1989), Laporte e Tognoni (1993) e Hartzema at al (1997). Consultou-se o 

ATC/DDD Index 2005 disponível em http://www.whocc.no/atcddd/, do WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology/ Norwegian Institute of 

Public Health. 

 

4ª coluna – Nome de marca/ produtor. 

 

 Registrou-se o nome de marca ou fantasia, seguido do detentor 

atual, comumente o inicial, ou em casos de mudança, o mais recente, seja 

por resultado de transferência da marca de detentor inicial do registro ou 

como resultado de fusão de empresas farmacêuticas. Para verificação se os 

produtos estavam no mercado utilizou-se as seguintes fontes: Revista 

ABCFARMA (órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio 

Farmacêutico), volume I, ano 12 e 13, do número 157 (setembro de 2004) ao 

número 167 (julho de 2005); consulta às páginas eletrônicas da Anvisa e das 

empresas; as edições 2003/2004 e 2004/2005 do Dicionário Terapêutico 

Guanabara, assim como as edições eletrônicas do P.R. Vade-mécum 

relativas a 2003/2004 e 2004/2005. A determinação se um produto não foi 

comerciado só pôde ser feita em contato direto com as empresas por meio 

de correio eletrônico e concomitantemente por ligação telefônica do tipo 

0800. 
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5ª coluna – Tipo de produto farmacêutico: novo ou adicional.  

 

Realizou-se esta classificação considerando-se se o produto era 

realmente uma inovação terapêutica ou quando figurava como fármaco 

inaugurativo de uma série (produto novo) ou adicional a um grupo 

terapêutico nos demais casos. A combinação de princípios ativos está 

assinalada por um asterisco e o caso de nova indicação terapêutica (produto 

existente) por dois asteriscos. 

 

6ª coluna – Lugar de Produção.  

 

A identificação começou na página eletrônica da Anvisa que informa o 

”local de fabricação” no cadastro "Detalhe do Produto" quando se faz a 

Consulta de Produtos de Empresas em: 

http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/banco_med.htm 

Em muitos casos, no entanto, a informação deste campo não estava 

preenchida, ou preenchida de modo errôneo e até mesmo não havia esta 

informação no cadastro de produto. Recorreu-se às providências acima 

mencionadas: contato direto com as empresas por meio de correio eletrônico 

e consulta às suas páginas eletrônicas, quando então era, se necessário, 

solicitado bula e monografia de produto; fez-se também contato por ligação 

telefônica disponível, do tipo 0800, sempre atendida com presteza.  

Como regra, as empresas não só responderam por meio eletrônico como 

enviaram por correio as monografias solicitadas. Os produtos assinalados 

com o símbolo † nunca foram comerciados no Brasil, e aqueles com o 

símbolo ‡ saíram do comércio por razões não pesquisadas, provavelmente 

mercadológicas ou de segurança, 3 casos no período analisado ou ainda por 

desinteresse do detentor inicial do registro e da empresa sucedânea quando 

então ocorre caducidade de registro por falta de comércio.  
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7ª coluna – Avaliação Terapêutica.  

 

A classificação apresentada está descrita em notas que se seguem às 

tabelas (cotação de La revue Prescrire e classificação terapêutica do Boletín 

de Información Terapéutica de Navarra – BIT). Os produtos que não estão 

avaliados, regra geral, não estão comerciados na França ou na Espanha, ou 

se tratam de produtos de introdução muito recente no mercado internacional 

e assim não se dispõe de informações válidas para se efetuar avaliação 

equilibrada. Há, ainda, casos de produtos em que não se encontrou 

avaliação, particularmente por La revue Prescrire, caso de fármacos que não 

têm emprego na França; se houve solicitação de registro, provavelmente 

não foram aprovados pela agência de regulação francesa por serem 

obsoletos, combinações desnecessárias ou destinados a doenças 

infectantes mais comuns no Brasil, e neste último caso não haveria interesse 

da empresa. 

Este levantamento excluiu produtos farmacêuticos que não são 

considerados novos pela Anvisa, isto é, os chamados similares, os 

genéricos, os fitoterápicos, os homeopáticos, os específicos, e as 

combinações (associações) de fármacos que compõem produtos  

vitamínicos  de uso oral, e produtos biológicos, conforme  extrato de 

definições do  Glossário de Vigilância Sanitária da Anvisa e de documentos  

da Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos do 

órgão, apresentado no Anexo 9, e disponíveis na pagina eletrônica da 

Anvisa (http://www.anvisa.gov.br) . 
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5.2 Apresentação dos resultados segundo a classificação 
anatômico-terapêutica química (ATC) com menção de destaques 

 

Os critérios de cotação de avaliação terapêutica de La revue 

Prescrire, adotadas como referência para análise, foram adaptados para 

código de letras  conforme abaixo:  

 

Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 

 

A  Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que 
não estava disponível nenhum tratamento. 
B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem 
limitações. 
C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não 
altera a prática terapêutica vigente. 
D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve 
alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras situações. 
E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo 
porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento oferecidas por 
produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional 
ao grupo terapêutico (me-too drug). 
F Inaceitável – Produto sem benefício evidente, mas com desvantagens em 
potência ou reais. 
G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia 
sua avaliação até que melhores informações e assim mais completa 
avaliação esteja disponível. 
(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 
Acrescentou-se as letras X e Y que significam, respectivamente, as 

condições: 

X Produto não avaliado – por não ter avaliação em Prescrire. 

Y Produto não comerciado e fora de comércio. 

 A seguir, apresentam-se os resultados conforme as catorze classes 

anatômico-terapêuticas químicas. 
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5.2.1 Agentes imunomoduladores e antineoplásicos (ATC L) 
 

 A classificação ATC L teve o maior número (14,3%) de registro total 

no período 1999-2004, o segundo lugar (12,1 %) na categoria de produtos 

novos e adicionais ao grupo terapêutico e o primeiro lugar (22,4%) na 

categoria de indicação terapêutica nova (Tabela 4a e 4b). 

1. Dos 19 produtos novos e adicionais ao grupo terapêutico, 2 (10,5%) 

têm cotação C, ou inferior; 7 (36,8%) têm avaliação D; 6 (31,6%) têm 

cotação E (nada de novo) pois não acrescemtam nenhuma melhor 

possibilidade de tratamento às opções existentes; um ainda não 

dispõe de avaliação ( G ), segundo Prescrire; para 3 produtos não se 

obteve informação (X); e um produto não foi comerciado (Y). 

2. Dos 38 produtos com nova indicação terapêutica, apenas 3 (7,8%) têm 

cotação de avaliação terapêutica C (traz algum benefício), e um 

deles, dependendo da indicação de uso pode ter avaliação inferior; 15 

produtos (57%) têm cotação D (eventualmente útil), e 4 (1,5%) deles 

ainda têm avaliação inferior ou não estabelecida por falta de melhores 

informações, dependendo de indicação de uso; 13 produtos (34,2%) 

nada representam de novo(C), e um deles pode ter classificação 

inaceitável, dependendo da indicação de uso; 1 produto ( 2,6%) ainda 

não tinha cotação  Prescrire  de avaliação terapêutica, por não existir 

completa informação; para 5 deles (13,1%) não se obteve qualquer 

informação (G) ; e, finalmente, um produto fora de comércio 

(Methotrexate – metotrexato, Wyeth) tinha avaliação E para indicação 

de uso. 

3. Na ATC L houve apenas o registro de uma combinação de fármacos 

(gentuzumabe-ozogamicina, Mylotarg–Wyeth) para qual não existe 

informação em Prescrire até meado de 2005. 

Esta ATC compreende número expressivo de fármacos 

biotecnológicos (Tópico 4.2 e Anexos), de grande valor econômico, e 

representa, com realce, o simbolismo do fármaco supostamente inovador. 
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Em verdade, mesmo considerando o total de cotações de avaliação 

terapêutica C e D, uma vez que não houve cotações A (verdadeira inovação 

terapêutica) e B (importante inovação terapêutica mas com limites), verifica-

se que a melhoria de contribuição terapêutica, com limites, foi dada por 27 

produtos (47%), em contraste com as expectativas geradas pela indústria 

farmacêutica e aceitas por prescritores, dispensadores e pacientes. 

 

Tabela 4a. Princípios ativos classificados como Agentes imunomoduladores 

e antineoplásicos (ATC L) registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 1999-2004. 

Categorias  

de Princípios  

Ativos 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 % ATC 

% 

Registro 

total 

(%) 

Categoria
 

1. Produto Novo  

(e adicional ao 

 grupo 

terapêutico) 2 5 4 3 3 2 19 32,6 4,7 (12,1) 

 

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 8 6 7 5 4 8 38 65,5 9,4 ( 22,4) 

 

3. Combinação 

Nova 0 0 1 0 0 0 1 1,7 0,2 (1,3) 

 

Total ATC L 10 11 12 8 7 10 58 100 14,3 

Total Geral  

de Registros - 

categorias  (1, 2 e 3) 
 

57 

(25+ 

21+11) 

 

75 

(31+ 

32+12) 

 

75 

(29+ 

35+11)

 

73 

(25+ 

32+16)

 

55 

(21+ 

19+15)

 

69 

(26+ 

31+12)

 

404 

(157+ 

170+77) 
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Tabela 4b. Classificação ATCL (agentes imunomoduladores e 

antineoplásicos), segundo categorias de princípios ativos, e cotação de 

avaliação terapêutica , 1999-2004 
 

Produto Novo e Adicional ao

Grupo Terapêutico 
Indicação Terapêutica 

Nova Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B C D

 

 

 

 

E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y

To
ta

l 

1999   1 

 

 1    1 1 3   2 1E         10 

2000   2 

 

2   1    1a +3 1b +1             11 

2001   3 

 

   1   1 1c +2 2   1        1  12 

2002    

 

2    1   2 1b+1  1           8 

2003  1e 1 

 

1       1d 3             7 

2004  1f  

 

1      1e 1a+3 1   2          10 

Total 0 2 7

 

6 0 1 2 1 0 3 15 13 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 58 

 

a A cotação de Gemzar ( gencitabina, Eli Lilly) 

também  pode ser  E ou G, dependendo da 

indicação de uso 

 

b A cotação de Taxotere (doxetacel, Aventis 

Pharma) também  pode ser F, dependendo da 

indicação de uso 

 

c A  cotação de Femara (letrozol, Novartis) 

também  pode ser G, dependendo da indicação 

de uso 

 

 

d  A cotação de Arimidex (anastrozol, AstraZeneca) 

também  pode ser E, dependendo da indicação de 

uso 

 

e  A cotação de  Enbrel (etanercepte, Wyeth) 

também  pode ser E ou D, dependendo da indicação 

de uso 

 

f  A cotação de Alimta (pemetrexede, Eli Lilly) 

também  pode ser E, dependendo da indicação de 

uso 
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5.2.2 Sistema Nervoso  (ATC N) 
 

A ATC N teve o segundo lugar (11,7%) no registro total dos  princípios 

ativos novos no período, e o segundo lugar (17,0%) na categoria indicação 

terapêutica nova (Tabela 5a e 5b). 

1 . Com relação aos 16 produtos identificados como novos (e adicionais ao 

grupo terapêutico), 3 (18,8%) tiveram cotação D podendo dois deles 

serem avaliados como E, dependendo da indicação de uso; seis 

(37,5%) tiveram a avaliação nada de novo (E); para outros seis não 

havia informação em La revue Prescrire.   

2. Dos 29 produtos com indicação terapêutica nova, 4 (13, 8%) têm 

cotação C (um deles podendo ser E) ;  5 (17,3%) foram avaliados como 

D; 10 (34,5%) como E e 10 produtos considerados sem avaliação mas 

para 6 deles – a base de clonazepam, paroxetina, fluoxetina e sertralina 

( com duas indicações de uso cada)  – seria possível  determinar a 

avaliação terapêutica caso houvesse clareza de indicação nas planilhas 

de acompanhamento de registro,  muitas vezes incompletas, 

particularmente quanto a produtos há alguns anos no mercado.  

3. Para as duas combinações desta ATC, uma delas (levodopa 

+carbidopa+entacapona, Stalevo, Novartis) para uma não tinha registro 

na França até meado de 2005, razão para não existir avaliação e para 

a outra não havia informação. 

No conjunto de categorias desta ATC observa-se porcentual 

importante (36,1%) de produtos que nada contribuem para a terapêutica 

neurológica ou psiquiátrica, além de igual número sem avaliação que 

possivelmente recebem a mesma constatação. 

A ATC N que compreende analgésicos, ansiolíticos, hipnóticos e 

sedativos, e antidepressivos, no que diz respeito a fármacos novos, 

particularmente os antidepressivos (fluoxetina, sertralina, paroxetina, 

venlafaxina) com indicações terapêuticas novas, no período analisado, estão 

entre os produtos mais prescritos, por médicos em geral, fato que se 
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depreende também em matérias da imprensa em geral (Veja, de 2 de 

fevereiro de 2005, págs. 65 a 73), cujos dados, sem valor monetário ou 

números de venda, se encontram nos Anexos – Os 100 Remédios mais 

vendidos em estabelecimentos farmacêuticos no país.  

Um maior rigor na aprovação de indicações de uso e alertas na bula 

de tal classe de produtos, extensivo a ansiolíticos, e a hipnóticos e 

sedativos, em conjunto com oferta de educação continuada aos prescritores, 

poderia contribuir para melhor uso desses tipos de produtos, ora receitados 

para ajudar a superar os transtornos de vida mais comuns que não 

requerem enfoque farmacológico, e que se complicam com a disseminação 

da farmacodependência.  

 

Tabela 5a . Princípios ativos classificados como atuantes no Sistema 

Nervoso (ATC N ) registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

1999-2004. 

Categorias de 

Princípios Ativos 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 

% 

ATC 

% 

Registro 

 total 

(%) 

Categoria

 

1. Produto Novo  
(e adicional ao grupo 

terapêutico) 3 4 1 1 2 5 16 34 4 (10,2) 

2. Indicação 

Terapêutica Nova 2 6 3 8 1 9 29 61,7 7,2 (17,0) 

3. Combinação 

Nova 0 0 0 1 0 1 2 4,3 0,5 (2,6) 

 

Total ATC N 5 10 4 10 3 15 47 100 11,7 

Total Geral  

de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

 

 

57 
(25+ 

21+11) 

 

75 
(31+ 

32+12) 

 

75 
(29+ 

35+11) 

 

73 
(25+ 

32+16) 

 

55 
(21+ 

19+15) 

 

69 
(26+ 

31+12) 

 

404 
(157 + 

170 + 

77) 
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Tabela 5b. Classificação ATC N (Sistema Nervoso), segundo categorias de 

princípios ativos, e cotação de avaliação terapêutica, 1999-2004 
 

Produto Novo e Adicional 

ao Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

 

A
no

s 
 e

 

 C
ot

aç
ão

 

B C D 

 

E 

F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y  T
ot

al
 

1999     1 1   1     1   1            5 

2000         3 1E    4   2            10 

2001      1      2  1               4 

2002      1       2 2   4     1       10 

2003     1a 1       1                3 

2004     1b
2 

  2   1
1a+

2 2   3            15 

Total 0 0 3 

 

6 0 0 6 1 0 3 6 10 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 47 
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5.2.3 Agentes antiinfectantes  em geral  para  uso  sistêmico (ATC J) 
 

A ATC J ocupa o terceiro lugar (11,7%) no registro total, o primeiro 

lugar (12,6%) na categoria de produtos novos e adicionais ao grupo 

terapêutico e o terceiro lugar (12,4%) na categoria de indicação terapêutica 

nova (Tabela 6a e 6b). 

1.  Com relação aos 20 produtos novos e adicionais ao grupo 

terapêutico assinala-se um antifúngico sistêmico com cotação máxima 

B (voriconazol, Vfend/Pfizer); 5 (20%) têm cotação D e igual número 

E; chama a atenção que 2 (10%) deles têm avaliação inaceitável (F)–  

uma fluorquinolona  (moxifloxacino, Avalox/Bayer) e um macrolídio 

( teletromicina, Ketec/Aventis Pharma); 2 (10%) não têm informação 

na Prescrire (X)– gatifloxacino (Tequin/Bristol-Myers Squibb) e 

colistimetato de sódio (Colis-Tek–Opem); 3 (15%) não foram 

comerciados–rifapentina (Preftin/Hoescht), imunoglobulinas 

antitimócitos  humanos, de origem eqüina (Atgan/Pharmacia) e 

rufloxacino (Ruflox/Eurofarma)–, e 1 produto , com interesse no 

tratamento da tuberculose quando há  resistência microbiana              

(terizidona, Fatol/Lisfarma) deixou de ser importado da Alemanha , 

mais houve substituição de empresa  a partir de 2005, por isso o novo 

registro não consta deste levantamento.  

2. Dos 21 produtos com indicação terapêutica nova houve uma 

avaliação B, (um anti-retroviral/ sulfato de indinavir, Crixivan/Merck 

Sharp & Dohme), 5 (24%) cotação C, 7 (33,3%) cotação D, 

totalizando o percentual de 62% de avaliação terapêutica positiva, a 

maior desta  e das demais categorias. 

3. Entre as 4 combinações, apenas uma tem interesse terapêutico 

limitado (D), composta de fármacos anti-retrovirais (sulfato de 

abacavir + lamivudina+zidovudina, Triovir, GlaxoSmithKline).     

Esta ATC abrange produtos de intensa competição de mercado por 

empresas que se tornaram oligopólicas quanto a quimioterápicos para uso  
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em hospital ou em programas de  saúde pública, notadamente  o controle da 

Síndrome de imunodeficiência adquirida. 

 

Tabela 6a. Princípios ativos classificados como Agentes  antiinfectantes em 

geral para uso sistêmico (ATCJ)  registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 1999-2004 

 

Categorias  de  

Princípios Ativos 

 

1999 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 

 

 

%  

ATC 

 

% 

Registro 

   total   

(%) 

Categoria

1. Produto Novo  

(e adicional ao 

grupo terapêutico) 5 4 4 2 2 3 20 44,4 4,9 (12,7)

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 2 3 2 7 3 4 21 46,6 5,2(12,4) 

3. Combinação Nova 0 2 2 0 0 0 4 8,9 

 

1,0 (5,2) 

Total ATC J 7 9 8 9 5 7 45 100 11,1 

Total Geral  

de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

 

 

57 

(25+  

21+11) 

 

 

75 
(31+  

32+12) 

 

 

75 
(29+ 

 35+11)

 

 

73 

(25+  

32+16) 

 

 

55 
(21+  

19+15) 

 

 

69 
(26+  

31+12) 

 

 

404 

(157 + 

 170 +77) 
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Tabela 6b. Classificação ATC J (Agentes antiinfectantes em geral para uso 

sistêmico),segundo categorias de princípios ativos e cotação de avaliação 

terapêutica, 1999-2004 

Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova Combinação Nova  

A
no

s 
e 

 

  C
ot

aç
ão

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

  E 
F 

 

G 

 

X 

 

Y 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F

 

G

 

X

 

Y

 

B

 

C

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

X 

 

Y 

 To
ta

l 

1999       
 1 

1    1  2      2                             7 

2000     1b 

1 

      2    

1a  

+1c    1               

 

1     

 

1    9 

2001      1 

  

2 1        

 

1    1               

 

1 

 

1          8 

2002  1d     

  

     1     

1a+

1e 

+1    4                          9 

2003      2 
  

             1 2                           5 

2004    1  1 

  

1             

2+

1d   1f                          7 

Total 1 1 5 

 

5 2 0 2 4 1 5 7 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 45 

 
a  A  cotação de Zitromax (azitromicina, Pfizer)  também  pode ser E , dependendo da indicação de 

uso 
b  A  cotação de Zivox ( linezolida, Pharmacia- Pfizer) também pode ser E, dependendo da indicação 

de uso 
c A cotação de Viramune ( nevirapina, Boehringer Ingelheim)  também pode ser  D , dependendo da 

indicação de uso 
d A cotação de Vfend ( voriconazol, Pfizer)  pode ser  D ou G, dependendo da indicação de uso 
e A  cotação de Valtrex ( cloridrato de valaciclovir,  GlaxoSmithKline) pode ser  D, dependendo da 

indicação de uso 
f A cotação de Cancidas (caspofungina, Merck Sharp & Dohme) pode ser E ou G dependendo da 

indicação de uso 
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5.2.4 Sistema Cardiovascular (ATC C) 
 
           Os princípios ativos desta classificação têm a quarta posição (10,5%) 

no registro total, mas têm preeminência quanto à categoria de combinação 

nova (20,8%) (Tabela 7a e 7b). 

1.  Dos 10 produtos novos e adicionais ao grupo terapêutico, um foi 

retirado do comércio – cerivastatina, (Lipobay/Bayer) – no plano 

internacional, por reações adversas graves (particularmente 

rabdomiólise ), em tempo inferior a 2 anos de  seu registro no país; há 

3 (30%) produtos cuja avaliação não foi encontrada em Prescrire 

(barnidipino/ Vasexten, Eurofarma; ácido nicotínico/ Metri, Libbs; 

levosimendana  – Simdax, Abbott) e outro nunca comerciado. Dos 5 

produtos com avaliação, um teve cotação C e 4 (40%) cotação E 

(nada de novo). 

2. Dos 16 produtos com nova indicação terapêutica, predomina a 

cotação E em 9 (56,3%) deles; um produto sinvastatina (Zocor/ Merck 

Sharp & Dohme)  teve  cotação B (interessante) para a indicação de 

uso. 

3. Quanto às 16 combinações novas, para 11 (63,8%) delas, que 

representam 2,7% do registro total e 14,3% de todas as combinações, 

não há informação em Prescrire: trata-se de associações de fármacos 

principalmente de anti-hipertensivos, ou de anti-hipertensivos e anti-

lipêmicos, e até mesmo neste caso com antiagregantes plaquetários, 

ou somente de antilipêmicos, que não tem fundamento como 

combinações de doses fixas; no entanto, têm seu registro deferido 

sem qualquer estudo controlado e ao acaso para a comprovação de 

eficacidade e segurança não inferior ao uso conjunto dos mesmos 

princípios ativos, quando requer a necessidade terapêutica de cada 

paciente. Tudo aparenta estratégia mercadológica com 

consequências possivelmente danosas sob aspecto clínico. 

           A competição de mercado entre alguns antilipêmicos, especialmente 

estatinas, é tão intensa que mesmo fármacos como a rosuvastatina (Crestor, 
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AstraZeneca), introduzida em 2004 e com avaliação terapêutica muito 

inferior às primeiras estatinas, já ocupa posição entre  “Os 100 remédios 

mais vendidos em estabelecimentos farmacêuticos”  no país, 2004, 

conforme informação no Anexo 8 deste trabalho. 

A partir de 2003 verifica-se um fato mercadológico, o comércio simultâneo 

de produtos, de igual composição e produzido no mesmo lugar, mas sob 

diferentes nomes comerciais, para  distintas empresas: foi o caso do anti-

hipertensivo irbesartana (Aprovel, Sanofi-Synthelábo; Avapro, Bristol-Myers 

Squibb) e dos antilipêmicos – ezetimiba (Zetia, Shering- Plough; Ezetrol, 

Merck Sharp & Dohme) e da combinação ezetimiba + sinvastatina (Vytorin, 

Merck Sharp & Dohme; Zetsim, Shering Plough).    
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Tabela 7 a. Princípios ativos classificados  no Sistema Cardiovascular  

(ATC C) registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004 
 

 

 

Tabela 7 b. Classificação ATC C (Sistema Cardiovascular),segundo 

categorias de princípios ativos, e cotação de avaliação terapêutica, 1999-

2004 

Produto Novo e Adicional ao
Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 
Nova Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B C D 

 

E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y  T
ot

al
 

1999       

  

      

1+ 

11,E    1                    1         4 

2000                      1  1                2      3   7 

2001        1      2      1a    2    1            1         8 

2002              1          2                         3 

2003    1    2          1      1                1      5   12 

2004        1                3      1                3   8 

Total 0 1 0 4 0 0 3 2 1 2 2 9 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 11 0 42 

1- Lipobay (cerivastatina, Bayer) retirado do comércio em agosto de 2001 
a Triatec (ramipril, Aventis, Pharma) pode ter cotação E dependendo da indicação de uso 

Categorias 

de Princípios Ativos 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 

% 

ATC 

%  

Registro total  

 (% ) 

Categoria 

1. Produto Novo  

(e adicional ao grupo  

terapêutico) 2 0 3 1 3 1 10 23,8 2,5 (6,3) 

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 1 2 4 2 3 4 16 38,1 4,0 (9,5) 

3. Combinação Nova 1 5 1 0 6 3 16 38,1 4,0 (20,8) 

Total ATC C 4 7 8 3 12 8 42 100 10,5 

Total Geral 

 de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

57 

(25+ 

21+11) 

75 

(31+ 

32+12)

75 

(29+ 

35+11)

73 

(25+ 

32+16)

55 

(21+    

19+15)

69 

(26+ 

31+12)

404 

(157+ 

170+77)     
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5.2.5  Trato Alimentício e Metabolismo (ATC A ) 
 

Esta ATC ocupa a  quarta posição (8,8%) no total de registros do 

período, sem realces numéricos quanto a  categorias de princípios ativos 

(Tabela 8a e 8b). 

1. Na categoria 1, dos 14 produtos destaca-se a cotação B (interessante)  

para imiglucerase (Cerezyme, Lisfarma/Genzyme), um produto com D, 

mas 5 (35,7%) têm cotação E ( nada de novo ) e há 2 registros com 

cotação  F (inaceitável) – os hipoglicemiantes  orais rosiglitazona 

(Avandia/GlaxoSmithKline) e pioglitazona (Actos/Abbott) ; houve a 

retirada do comércio, no plano internacional, em novembro de 2000, 

de alosetrona (Lotronex, Glaxo Wellcome),  utilizado no tratamento da 

síndrome do colo irritável em razão de  sérias reações adversas (colite 

isquêmica e obstipação grave), no mesmo ano de registro no país. 

Verifica-se ainda que para dois produtos–  nateglinida (Starlix, 

Novartis) e betagalsidase (Fabrasyme, Lisfarma/Gensyme) – a 

Prescrire não tem avaliação terapêutica (G); por fim, para 2 outros 

produtos não há informação ( X ) em Prescrire. 

2. Metade das indicações terapêuticas (7) nada representa de novo (E), 

observando-se 3 indicações D (melhoria para situação de emprego 

bem definidas), e a repetência de 2 novas indicações para a 

rosiglitazona, de avaliação inaceitável ( F). 

3. Quanto às combinações novas, 5 (62,5%) das 8 registradas (incluindo 

uma não comerciada) não há informação disponível em Prescrire, em 

razão de não haver registro na França ou conhecimento para 

avaliação, ou ainda por consistirem de meras formulações de cunho 

mercadológico (3 casos), ausentes do mercado francês. 

 
 

 

 

 



 94

Tabela 8a.  Princípios ativos classificados como atuantes no Trato 
Alimentício e Metabolismo  (ATC A) registrados na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, 1999-2004.                 

Categorias de 

Princípios Ativos 
 

 

1999 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 20004 1999- 

2004 

 

 

 

%  

ATC 

 

 

 

%  

Registro 

total   

 (% ) 

Categoria 

1. Produto Novo 

(e adicional ao grupo  

terapêutico) 1 5 1 1 3 3 14 38,9 3,5 (9,5) 

2. Indicação  

Terapêutica Nova 3 3 3 3 1 1 14 38,9 3,5 (7,7) 

3. Combinação Nova 0 1 1 2 2 2 8 22,2 1,9 (10,4) 

Total ATC A 4 9 5 6 6 6 36 100 8,9 

Total Geral  

de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

57 

(25+ 

21+ 11) 

 

75 
(31+ 

32+12) 

 

75 
(29+ 

35+11 

 

73 
(25+ 

32+16) 

 

55 

(21+ 

19+15) 

 

69 

(26+  

31+12 

 

404 
 (157+  

170+77) 

   

 

Tabela 8b . Classificação ATC A (Trato Alimentício e Metabolismo),segundo 

categorias de princípios ativos, e cotação de avaliação terapêutica, 1990-2004 

Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

E F 

 

G 

 

X 

 

Y 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

X 

 

Y 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

G 

 

X 

 

Y 

  T
ot

al
 

1999       

  

 1            1 2                         

 4 

 

2000      1 

 

1  1  1      11          1   1 1 1                9 

2001        1               3               1           5 

2002             1        1 2                     1 1  6 

2003  1a      1      1        1                        2    6 

2004        2   1               1                    2    6 

Total 1 0 1 5 2 2 2 1 0 0 3 7 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 1 36 

11 Lotronex (alosetrona, Glaxo Wellcome) retirado do mercado em novembro de 2001  

 a  Este produto (imiglucerase – Cerezyme, Genzyme) têm também a cotação D dependendo da indicação de 

uso 
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5.2.6 Sistema Geniturinário (ATC G) 
 

A ATC G ocupa a quinta posição (7,6%) no registro total de princípios 

ativos novos e terceiro / quarto lugar na categoria de combinação nova 

(Tabela 9a e 9 b). 

1. No que diz respeito à avaliação terapêutica, 7 produtos (46,7%) dos 

15 da categoria , têm cotação E; para 5 (30%) não há avaliação 

terapêutica em Prescrire, mas por serem na maioria empregados em 

terapêutica anticoncepcional não passam de variedade que não 

resulta em mudança significante. 

2. Nesta ATC, 4 (57,1%) indicação novas, de um total de 7, podem ser 

eventualmente úteis (D). 

3. Quanto às combinações, 4 em um total de 9 nada representam de 

novo (E) e outras 4 não foram avaliadas por Prescrire, pois não há 

informação (trata-se, na maioria de produtos para a denominada 

terapêutica de reposição hormonal). 

A maior contribuição terapêutica (C) desta ATC foi dada, em 1999, 

pelo progestogênio levonorgestrel para uso em contracepção de emergência, 

que já constava da 11ª. Lista Modelo da OMS (dezembro,1999) e foi o 

primeiro registro no país (Postinor – 2, Aché). 

Destaque-se que nesta ATC foram registradas, em 2003, dois 

fármacos para tratamento da disfunção erétil, tadalafila (Cialis, Eli Lilly) e 

vardenafila (Levitra, Bayer/GlaxoWSmithKline) que ajuntaram-se ao primeiro 

da série sildenafila (Viagra, Pfizer), aprovado antes de 1999. 

Este tipo de produto faz parte dos fármacos indutores de estilo de vida 

(lifestyle drugs) e no país, apesar da exigência formal de receita, podem ser 

livremente adquiridos para “recreação sexual”, em nada relacionado à sua 

finalidade terapêutica. Os três produtos mencionados estão entre “Os 100 

remédios mais vendidos“ (Anexo 8), em contraste com a provável 

prevalência da disfunção erétil, e não há conhecimento público da 

porcentagem de vendas que foi efetivada com  apresentação de receita.  
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Tabela 9a.  Princípios ativos classificados no Sistema Geniturinário (ATC G) 
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004. 

Categorias  

de Princípios Ativos 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 

%  

ATC 

% 

Registro 

total  

(%) 
Categoria 

1. Produto Novo 

 (e adicional ao grupo 

terapêutico) 2 2 4 3 3 1 15 48,4 3,7(9,6) 

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 0 1 4 0 1 1 7 26,6 1,7 (4,1) 

3. Combinação Nova 1 1 1 4 1 1 9 29 

 

2,2(11,7) 

Total ATC G 3 4 9 7 5 3 31 100 7,6 

Total Geral  
de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

57 
(25+ 

21+11) 

75 
(31+ 

32+12)

75 
(29+ 

35+11)

73 
(25+ 

32+16)

55 
(21+ 

19+15)

69 
(26+ 

31+12)

404 

(159+ 

170+ 

77)    

 

 

Tabela 9b. Classificação ATC G ( Sistema Geniturinário), segundo categorias 

de princípios ativos, e cotação de avaliação terapêutica, 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
e 

C
ot

aç
ão

 

B C D 

 

 

E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y To
ta

l 

1999    1   1                                         1  3 

2000      1       1        1                        1    4 

2001       2      2        1 1     2         1           9 

2002      1 1      1                         3      1    7 

2003       2      1       1                        1    5 

2004        1              1                        1    3 

Total 0 1 2 

 

7 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 1 31 
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5.2.7 Sistema Respiratório (ATC R) 
 

A ATC tem a sexta posição (6,8%) no registro geral e terceiro/quarto 

lugar (11,7%) na categoria combinação nova (Tabela 10a e 10b) . 

1. À exceção de um produto (brometo de tiotrópio, Spiva/Boheringer 

Ingelheim) que recebeu a cotação C (traz algum benefício dos 7 

restantes da categoria, 3 tiveram cotação E, e para outros 3 não havia 

avaliação em Prescrire– 2 deles são de introdução recente no 

mercado o anticorpo monoclonal recombinante omalizumabe, (Xolair/ 

Novartis)  com atividade antiasmática e antialérgica, e o antiasmático  

corticosteróide ciclesonida (Alvesco/ Altana  Pharma). 

2. A maioria 6 (54,5%) das novas indicações  têm cotação E e sobre  3 

outras La revue  Prescrire tinha informação, considerada insuficiente 

ainda para avaliação, por isso tiveram cotação G (A Comissão de 

Redação não pôde se pronunciar) . 

3. No que diz respeito às combinações, 5 produtos, de um total de 9 , 

tiveram cotação E e outras três não havia qualquer informação em 

Prescrire. 

As contribuições terapêuticas dos princípios ativos novos desta ATC, no 

período, foram muito escassas. 
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Tabela 10a. Princípios ativos classificados do Sistema Respiratório (ATC R)  
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004 

 

Categorias 

 

de Princípios Ativos 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 

% 

ATC 

% 

Registro 

total   

 (%) 
Categoria 

1. Produto Novo  

(e adicional ao grupo 

terapêutico) 1 1 1 1 1 3 8 28,6 1,9 (5,1) 

2. Indicação   

Terapêutica Nova 1 3 2 2 2 1 11 39,3 2,7 (6,5) 

3. Combinação Nova 2 1 2 1 2 1 9 32,1 

2,2 

(11,7) 

Total ATC R 4 5 5 4 5 5 28 100 6,8 

Total Geral  

de Registros  
- categorias (1, 2 e 3) 

 

 

57 
(25+ 

21+ 

11) 

 

 

75 

(31+ 

32+ 

12) 

 

75 

(29+ 

35+ 

11) 

 

73 

(25+ 

32+ 

16) 

 

55 

(21+ 

19+ 

15) 

 

69 

(26+ 

31+ 

12) 

 

404 

(157+ 

170+ 

77) 

     

 

Tabela 10b. Classificação ATC R ( Sistema Respiratório), segundo 

categorias de princípios ativos, e cotação de avaliação terapêutica, 1999-

2004 
Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

Anos  e 

  

Cotação B C D 

 

E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y  Total

1999              1         1                2          4 

2000               1       1   2                 1     5 

2001       1              1  1                2          5 

2002    1                    1     1                1    4 

2003        1                1   1                  1 1   5 

2004        1     2           1               1           5 

Total 0 1 0 

 

3 0 0 3 1 0 0 1 6 0 3 1 0 0 0 0 5 0 0 3 1 28 
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5.2.8 Produtos Dermatológicos (ATC D) 
 

Esta ATC ocupa a oitava posição  (6,6%) no registro geral de produtos 

novos, mas tem um característico, é a ATC com o segundo maior número de 

contribuições novas (12,9%) o que representa 2,7% do registro total (Tabela 

11a e 11b). 

1. Em relação aos produtos novos (e adicionais ao grupo terapêutico) 

mencione-se 4 cotações D (eventualmente útil), mas 3 produtos não 

têm menção em Prescire, 1 nunca foi comerciado e outra está fora de 

comércio. 

2. Para 5 produtos com  indicação nova, 3 (60%) não há informação 

Prescrire e dois três cotação E. 

3. Das combinações novas, 2 são inaceitáveis (F), 5 não têm menção, 

em Prescrire, 1 nunca foi comerciado e outra está fora de comércio. 

Esta ATC, junto da relativa a fármacos cardiovasculares, expressa o 

problema das combinações que são aprovadas sem exame cuidadoso: o 

registro só atende aos interesses de mercado. 
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Tabela 11a. Princípios ativos classificados como Produtos Dermatológicos  

(ATC D) registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária,  1999-2004. 

Categorias  

de Princípios Ativos 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999- 

2004 % ATC 

% 

Registro 

total   (%) 

Categoria 

1. Produto Novo 

 (e adicional ao  

grupo terapêutico) 2 2 3 1 1 2 11 40,7 2,7( 7,0) 

2. Indicação   

Terapêutica Nova 1 1 1 2 0 0 5 18,5 1,2 (2,9) 

 

3. Combinação Nova 3 1 1 4 1 1 11 40,7 2,7(14,9) 

Total ATC D 6 4 5 7 2 3 27 100 6,6 

Total de Registros 57 75 75 73 55 69 404   

Categorias(1,2,3) 

 

 (25+ 21+11) 

(31+

32+12)
(29+

35+11)
(25+

32+16)
(21+

19+15)
(26+

31+12)

(158+ 

169+ 

77)   

 
 

 

Tabela 11b. Classificação ATC D (Produtos Dermatológicos), segundo 

categorias de princípios ativos e  cotação de avaliação terapêutica 1999-

2004 
Produto Novo e Adicional ao

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B C D 

 

E 

F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y  T
ot

al
 

1999      1         1       1                 1     2   6 

2000      1       1              1                    1 4 

2001      1        1 1            1          1           5 

2002         1              1   1                  3 1 7 

2003      1                                   1        2 

2004       1       1                          1         3 

Total 0 0 4 1 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 5 2 27 
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5.2.9 Sistema Músculo-esquelético (ATC M) 
 

A ATC tem a nona posição (6,1%) no registro geral de fármacos no 

período de  estudo. 

1.  Entre os produtos novos (e adicionais ao grupo terapêutico) 

ressalta-se que 5 deles pertecem a classe dos antiinflamatórios 

não esteróides inibidores da ciclooxigenase 2 – rofecoxibe (Vioxx/ 

Merck Sharp & Dohme), valdecoxibe (Bextra, Bextra IM/IV/Pfizer),  

etoricoxibe (Arcoxia/Merck Sharp & Dohme) e lumiracoxibe 

(Prexige/Novartis) que vieram em sequência ao celecoxibe 

(Celebra/Pfizer) registrado em 1998. Os primeiros (celecoxibe, em 

nosso estudo como indicação terapêutica nova, e rofecoxibe) 

tiveram cotação E (nada de novo) e a partir da retirada do mercado 

do rofecoxibe, em 30 de setembro de 2004, todo este grupo está 

sob exame minudente, confirmando suspeitas, desde estudos pré-

registro e na fase inicial de comércio, de que não têm segurança, 

particularmente pela ocorrência de eventos cardiovasculares; 

valdecoxibe, de uso oral, foi retirado do mercado, por causa de 

reações dermatológicas em abril de 2005. Etoricoxibe não tem 

ainda avaliação de Prescrire, assim como Lumiracoxibe, em  

comércio no país desde 2005. 

2. Quanto às indicações terapêuticas novas, de relativa utilidade 

(cotação C) a toxina botulínica A, representado por dois produtos 

(Botox/Alergan; Dysport/Biosintética) mas dependendo da 

indicação de uso ainda não tem avaliação em Prescrire; 

3. Entre as 5 combinações novas, 2 são inaceitáveis (F); para 2 não 

havia informação em Prescrire – uma não têm nenhuma utilidade 

demonstrada (diclofenaco sódico + fosfato de codeína, Codaten/ 

Novartis) e outra é combinação irracional de antiinflamatórios 

esteróides e não esteróides com cianocobalamina.Os produtos 

novos desta ATC, mesmo com aprovação recente, já faziam parte 

dos mais vendidos segundo informação constante no Anexo 8 em 
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os 100 Remédios mais vendidos em estabelecimentos 

farmacêuticos”. 

 

A aquisição de antiinflamatórios, sem a necessária apresentação de 

prescrição, é fato corriqueiro, tornando-se banal, com pouca consciência de 

profissionais e do público da gravidade da situação. 

 

Tabela 12a. Princípios ativos classificados no Sistema Músculo-esquelético 

(ATC M) registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004. 

Categorias 

de Princípios Ativos 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 % ATC 

%  

Registro  

total 

 (%) 
Categoria 

 

1. Produto Novo  

(e adicional ao grupo 

 terapêutico) 1 2 1 3 0 2 9 36 2,2(5,7) 

 

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 1 3 5 1 0 1 11 40 2,7(6,5) 

 

3. Combinação Nova 0 0 1 2 2 0 5 20 1,2(6,5) 

 

Total ATC M 2 5 7 6 2 3 25 100 6,1 

Total Geral  

de Registros 

categorias (1, 2 e 3) 

57 
(25+ 

21+11) 

 

75 
(31+ 

32+12)

 

75 
(29+ 

35+11) 

 

73 
(25+ 

32+16) 

 

55 
(21+ 

19+15) 

 

69 
(26+ 31

+12) 

 

404  
(157+ 

170+77) 
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Tabela 12b. Classificação ATC M (Sistema Músculo-esquelético), segundo 

categorias de princípios ativos e cotação de avaliação terapêutica 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

E E F 

 

G 

 

X 

 

Y 

 

B

 

C 

 

D 

 

E 

 

F

 

G

 

X

 

Y

 

B

 

C

 

D

 

E 

 

F 

 

G 

 

X 

 

Y 

  T
ot

al
 

1999        1a                1                          2 

2000      1 1             1b    1        1                  5 

2001       

  

       1    1c  1d

 1+

1a      1            1        7 

2002        2e     1                                 1  1  6 

2003                                          1    1    2 

2004        1      1                1                    3 

Total 0 0 1 5 0 0 2 1 0 2 2 4 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 25 

 
1. Vioxx (rofecoxibe, Merk Sharp & Dohme) retirado do mercado em setembro de 2004 

a. Botox ( toxina botulinica A, Allergan) tem a cotação G   dependendo da indicação de uso 

b. Dysport  ( toxina botulinica A, Biosintética) tem a cotação G  dependendo da indicação de uso 

c. Fosamax ( alendronato sódico, Merk Sharp & Dohme)  tem  a cotação G  dependendo da 

indicação de uso 

d. Com relação aos dois  produtos – Bextra e Bextra IM / IV (valdecoxibe, Pfizer) – o de forma 

sólida foi retirado do mercado em  abril de 2005 
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5.2.10 Sangue e órgãos formadores do sangue (ATC B) 
 

1. Esta ATC tem a décima posição: 5,2 do registro geral de princípios 

novos dos 11 produtos novos e adicionais (Tabela 13a e 13b). Um 

produto é inaceitável (melagatrana, Exanta/AstraZeneca) e para 5 

(45,7%) não havia menção em Prescrire provavelmente por falta 

de registro no mercado francês. 

2. Na categoria de novas indicações, 3 produtos (30%) tinham 

avaliação inconclusiva de Prescrire, e para outros 3(30%) não 

havia informação; 2 produtos antitrombóticos (heparinas de baixo 

peso molecular) foram considerados inaceitáveis (enoxaparina 

sódica, Clexane/Aventis Pharma; nadroparina cálcica, 

Flaxiparina/Sanofi-Sinthélabo). 

Assinala-se que no conjunto (21) de princípios ativos desta ATC, 

apenas 2 avaliações D (eventualmente útil), um novo fibrinolítico 

(tenecteplase, Metalyse/Boheringer Ingleheim) e uma eritropoietina, para 

nova indicação (betaepotina, Recormon/Roche). 
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Tabela 13a. Princípios ativos classificados atuantes no Sangue e Órgãos 

formadores do Sangue (ATC B) registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 1999-2004. 

 

Categorias 

 de Princípios Ativo 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 % ATC 

% 

Registro 

total   

 (%) 

Categoria

1. Produto Novo (e adicional 

 ao grupo terapêutico) 2 1 1 4 1 2 11 52,4 2,7(7,0) 

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 1 4 3 1 1 0 10 47,6 2,5(5,9) 

 

3. Combinação Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total ATC B 3 5 4 5 2 2 21 100 5,2 

Total Geral  

de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

57 

(25+ 

21+11) 

 

 

75(31+ 

32+12)

 

 

 

75(29+ 

35+11)

 

 

 

73(25+ 

32+16)

 

 

 

55(21+ 

19+15 

 

 

 

69(26+ 

31+12)

 

 

 

404 

(157+ 

170 

+77) 

    

 

Tabela 13b. Classificação ATC B (Sangue e Órgãos Formadores do 

Sangue), segundo categorias de princípios ativos, e cotação de avaliação 

terapêutica , 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 B 

 

 

C 

 

 

D 

 

 

 

E F 

 

 

G 

 

 

X 

 

 

Y 

 

 

B 

 

 

C

 

 

D 

 

 

E

 

 

F 

 

 

G

 

 

X

 

 

Y

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

E 

 

 

F 

 

 

G 

 

 

X 

 

 

Y 

 

  T
ot

al
 

1999       

  

      

 1+

 1E            1                      3 

2000              1          1  2   1                    5 

2001      1                1a      1  1                    4 

2002            1  3              1                      5 

2003             1                 1                    2 

2004        1  1                                        2 

Total 0 0 1 1 1 1 5 2 0 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

a  Recormon  ( betaepoetina, Roche) pode ter cotação G dependendo da indicação de uso 
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5.2.11 Vários (ATC V) 
 

Esta ATC reúne princípios ativos diversos (Tabela 14a e 14b). No 

período de análise predominaram soluções parenterais dietéticas, agentes 

diagnósticos (radiológicos e outros) e agentes quelantes. 

Dos 17 produtos de todas as categorias [com maior número (6) de 

combinações, 5 (29,4%) não foram comerciados ou estão fora de comércio, e 

para 8 (47%) não se encontrou informação em Prescrire. 

Mencione-se única melhor avaliação terapêutica, mas limitada, para o 

quelante Sevelaver (Renagel, Genzyme), utilizado na redução 

hiperfosfatemia de pacientes renais em hemodiálise. 

 

Tabela 14a . Princípios ativos classificados como Vários (ATC V) registrados 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004 
 

Categorias de 

 Princípios Ativos 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 1999-

2004 

 

 

 

%  

ATC 

 

 

 

 

%
 R

eg
is

tro
 to

ta
l 

(%
)C

at
eg

or
ia

 

1. Produto Novo 

 (e adicional ao 

 grupo terapêutico) 1 1 2 2 0 1 7 41,2 1,7(4,4)

 

2. Indicação   

Terapêutica Nova 0 0 0 1 1 2 4 23,5 0,9(2,4)

 

3. Combinação Nova 3 1 0 1 0 1 6 35,3 1,5(7,8)

Total ATC V 4 2 2 4 1 4 17 100 4,1 

Total Geral 

 de Registros –  

categorias (1, 2 e 3) 

57 
(25+ 

21+11) 

75 

(31+ 

32+12) 

75 

(29+ 

35+11) 

73 

25+ 

32+16) 

55 

(21+ 

19+15) 

69 

(26+ 

31+12) 

404 

(157+ 

170+77)     
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Tabela 14b. Classificação ATC V (vários), segundo categorias de princípios 

ativos,e cotação de avaliação terapêutica, 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

Anos  e 

Cotação B C D 

 

E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y  Total

1999                1E                              1  2  4 

2000              1                                  1  2 

2001        1        1                                  2 

2002      1      1                  1                1    4 

2003                              1                    1 

2004              1              1  1                1    4 

Total 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 17 

 
5.2.12 Órgãos dos Sentidos (ATC S) 

 

 A ATC compreende fármacos oftálmicos (Tabela 15a e 15b). Dos 16 

produtos de todos as categorias com diversas utilizações 

(antiglaucomatosos, anestésicos, antiinflamatórios etc), assinale-se 3 

avaliações D de produtos novos (verteporfina, Visudyne/Novartis); 

axibuprocaína, Oxinest/Latinofarma; travoprosta, Travatan /Alcon. Há uma 

combinação nova inaceitável (F) – sulfato de gentamicina + dexametasona 

(Dexamitrex/Baush & Lomb). Para 3 (18,8%) produtos não havia informação 

em Prescrire. Um quarto dos princípios ativos tinham avaliação E (nada de 

novo).  
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Tabela 15a. Princípios ativos classificados como atuantes nos Órgãos dos 

Sentidos (ATC S) registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

1999-2004. 

Categorias de  

Princípios Ativos 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999-

2004 % ATC 

% 

Registro 

total    

(%) 

Categoria

1. Produto Novo  

(e adicional ao grupo terapêutico) 3 2 2 1 0 1 9 56,2 2,2(5,7) 

2. Indicação   

Terapêutica Nova 0 0 0 0 1 0 1 6,3 0,2(0,6) 

3. Combinação Nova 1 0 1 1 1 2 6 37,5 1,5(7,8) 

Total ATC S 4 2 3 2 2 3 16 100 3,9 

Total Geral 

de Registros – 

 

categorias (1, 2 e 3) 

57 
 

(25+ 

21+    

11) 

75 

(32+ 

31+ 

12) 

75 

(29+ 

35+ 

11) 

73 

(25+ 

32+ 

16) 

55 

(21+ 

19+ 

15) 

69 

(26+ 

31+ 

12) 

404 

(157+ 

170+77)     

 

 

Tabela 15b. Classificação ATC S (órgãos dos sentidos),segundo categorias 

de princípios ativos, e cotação de avaliação terapêutica , 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B C D

 

 E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y 

To
ta

l 

1999        2        1E                                  4 

2000        1     1                                     2 

2001      1  1                                  1        3 

2002      1                                1            2 

2003                        1                      1    2 

2004      1                                        1  1  3 

Total 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 16 
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5.2.13 Preparações Hormonais Sistêmicas (ATC H ) 
 

Com relação às Tabelas 16a  e 16b que tratam da ATC H, observa-se: 

 
1. Entre os produtos novos (e adicionais ao grupo terapêutico), a melhor 

avaliação terapêutica, uma das seis cotações B dos 404 produtos 

classificados, no período, foi a da somatotropina (Humatrope, Eli Lilly); 

há 2 sem avaliação definida (cotação G), ambos antagonistas do 

hormônio liberador de gonadotrofina (cetrorelix,Cetrotid/Serono; 

ganirelix, Orgalutran/Akzo Organon); um deles recebeu a cotação D 

(paricalcitol, Zemplar/Abbott) mas não está comerciado. 

2. Entre as 3 indicações novas, destaque para o acetato de 

desmopressina (D AVP/Ferring), e para o hiperglicemiante glucagon 

(Glucagen, Novo Nordisk), mas há uma cotação inaceitável (F) para 

uma somatotropina (Genotropin/Pharmacia-Pfizer). 
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Tabela 16a . Princípios ativos classificados em Preparações Hormonais 

Sistêmicas, com exclusão de hormônios sexuais (ATC H) registrados na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária,  1999-2004. 

 

Categorias 

de Princípios Ativos 
 

1999 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 1999-

2004 

 

%  

ATC 

 

 

 

% 

Registro 

total  

(%) 

Categoria 

1. Produto Novo 

 (e adicional ao grupo 

terapêutico) 0 2 1 2 2 0 7 70 1,7(4,4) 

2. Indicação   

Terapêutica Nova 0 0 2 0 1 0 3 30 0,7(1,8) 

3. Combinação Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total ATC H 0 2 3 2 3 0 10 100 2,4 

Total Geral 

 de Registros –  

 

categorias (1, 2 e 3) 

57 
 

(25+ 

21+11) 

75 
 

(31+ 

32+12) 

75 
 

(29+ 

35+11) 

73 
 

(25+ 

32+16) 

55 
 

(21+     

19+15) 

69 
 

(26+ 

31+12) 

404  

 
(157+ 

170+77)     

 
 

Tabela 16b. Classificação ATC H (Preparações Hormonais Sistêmicas, com 

exclusão de hormônios sexuais), segundo categorias de princípios ativos e 

cotação de avaliação terapêutica 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao 

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B C D 

 

 E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y To
ta

l 

1999                                                  0 

2000  1          1                                      2 

2001            1        1      1                        3 

2002              1  1D                                  2 

2003        1        1    1                              3 

2004                                                  0 

Total 1 0 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
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5.2.14 Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes (ATC P) 
 

Houve apenas uma indicação terapêutica nova para o antiprotozoário 

secnidal (Tecnid/Ativus) para a qual não se encontrou informação em 

Prescrire (Tabela 17a e 17b). 

 
 

Tabela 17a. Princípios ativos classificados como Produtos antiparasitários, 

inseticidas e repelentes (ATC P) registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 1999-2004 

 

Categorias  

de Princípios Ativos 

 

 

1999 

 

 

 

 

2000 2001 

 

 

 

 

2002 2003 2004

1999-

2004 

 

 

 

 

% 

ATC 

 

 

 

 

% 

 Registro 

total   

 (%) 

Categoria 

 

1. Produto Novo 

 (e adicional ao grupo 

terapêutico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Indicação  

 Terapêutica Nova 1 0 0 0 0 0 1 100 0,2(0,6) 

3. Combinação Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total ATC P 1 0 0 0 0 0 1 100 0,2 

Total Geral 

 de Registros –  

 

categorias (1, 2 e 3) 

57 
 

(25+ 

21+11) 

75 
 

(31+ 

32+12) 

75 
 

(29+ 

35+11) 

73 
 

(25+ 

32+16) 

55 
 

(21+     

19+15) 

69 
 

(26+ 

31+12) 

404  
(157+ 

170+7

7)   
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Tabela 17b. Classificação ATC P (Produtos antiparasitários, inseticidas e 

repelentes), segundo categorias de princípios ativos, e cotação de avaliação 

terapêutica, 1999-2004 
Produto Novo e Adicional ao

Grupo Terapêutico 

Indicação Terapêutica 

Nova 
Combinação Nova 

A
no

s 
 e

 

C
ot

aç
ão

 

B C D 

 

E F G X Y B C D E F G X Y B C D E F G X Y Total

1999               1          1 

2000                         0 

2001                         0 

2002                         0 

2003                         0 

2004                         0 

Total 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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5.3 Considerações gerais sobre o registro de princípios ativos novos de 
1999-2004 
 

A Tabela 18 mostra que de 404 produtos encontrados no levantamento, 

discriminado no Anexo 2, 38,9% (157) correspondem a produtos novos e os 

adicionais ao grupo terapêutico, conjunto de fármacos que incluem desde 

fármacos biotecnológicos e outros sintéticos e semi-sintéticos sib proteção de 

patente, como expressão maior da pesquisa farmacêutica, até fármacos 

sintéticos antigos mas cujo registro foi solicitado pela primeira vez, no período 

de 1999-2004, ou que não têm , segundo a expressão da Anvisa, um 

“medicamento de referência” (que inclui produtos com e sem patente) categoria 

criada com a instituição  do conceito de medicamento genérico” (Lei n o  9.787, 

de 10 de fevereiro de 1999). 

Outros 170 produtos (42,17%) foram classificados como indicação 

terapêutica nova, o que implica registro anterior, e assim produtos, mesmo com 

registro inicial no período do levantamento, foram considerados uma vez que 

esta é compreensão estabelecida, no país e no exterior. 

A terceira categoria, a de combinação (associação) novas, representou 

19% (77 produtos) e na maior parte se compõe de fármacos bem conhecidos. 

O Anexo 3 se compõe de tabelas sobre a cotação de avaliação 

terapêutica, segundo critérios apontados para todos os anos do período. 
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Tabela 18. Número de princípios ativos novos, segundo categorias, registrados 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004 
Categorias de  
princípios ativos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999- 

2004 % 

 
Produto Novo 
(e adicional a um grupo terapêutico) 

25a 31d 29g 26h 21j 26 157m 38.9 

 
Indicação Terapêutica Nova 
(produto com registro anterior) 

21b 32e 35 31 19 31 170n 42,1 

Combinação Nova 
(associação nova) 11c 12f 11 16i 15k 12l 77o 19,0 

Total 57 75 75 73 55 69 404 100 

 
a   Inclui 6 produtos não comerciados, 1 retirado do mercado em agosto de 2001, 1 retirado do 
mercado em setembro de 2004 e 2 fora de comércio 
b  Inclui 1 produto fora de comércio 
c  Inclui 2 produtos não comerciados e 1 produto fora de comércio 
d   Inclui 3 produtos não comerciados, um retirado do mercado em novembro de 2000 e 1 fora de 
comércio 
e   Inclui 1 produto não comerciado e um fora de comércio 
f   Inclui 2 produtos fora de comércio 
g   Inclui 4 produtos não comerciados 
h   Inclui 2 produtos não comerciados 
i  Inclui 3 produtos não comerciados 
j Inclui 1 produto não comerciado 
k Inclui 1 produto não comerciado 
l  Inclui 1 produto não comerciado 
m Inclui 1 produto retirado do mercado em novembro de 2000, 1 retirado em agosto 2001 e 1 retirado 
setembro de 2004; 16 produtos não comerciados e 3 produtos fora de comércio 
n  Inclui 1 produto não comerciado e 2 fora de comércio 
o   Inclui 7 produtos não comerciados e 3 fora de comércio 
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A Tabela 19, a seguir apresentada, é a síntese das cotações de 

avaliação terapêutica dos 404 produtos do levantamento. 

 

Tabela 19. Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, 
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária no período 1999-2004 

 

Cotação Natureza Período 1999-2004 % 

B Interessante 6 1,5 

C Traz algum benefício 22 5,4 

D Eventualmente útil 74 18,3 

E Nada de novo 132 32,7 

F Inaceitável 17 4,2 

G A comissão de redação não 
pode se pronunciar 15 3,7 

X Sem avaliação 117 28,9 

Y Produtos não comerciados e 
fora de comércio 21 5,2 

Total 404 100 

 
Obs – Nenhum produto registrado no período recebeu a cotação A  de avaliação terapêutica de La revue 
Prescrire 
 

Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível 
nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica 
vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de 
produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que 
melhores informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 
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Tabela 20. Número de produtos farmacêuticos avaliados e não avaliados, 

segundo categoria terapêutica, registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 1999-2004 

Categoria  

Terapêutica 

Avaliados Não avaliados Total 

Princípio novo e 

adicional 

118 (75,2)  39 (24,8) 157 

Indicação 

terapêutica nova 

138 (81,1) 32 (18,9) 170 

Combinação 32 (41,56) 45(58,4) 77 

Total 288  (71,3) 116 (28,7) 404 

 

A Tabela 20 mostra o número de produtos avaliados 288 (71,35) do total 

de 404 produtos, mas inclui produtos não comerciados, fora de comércio e 

retirados por razões  de segurança para os quais havia avaliação  em Prescrire 

(ou, em oito casos, no período, feita pelo Boletín de Información Terapêutica 

(BIT); há 116 produtos (28,7) sobre  os quais não havia informação válida para 

cotação de avaliação terapêutica no momento do registro ou durante o período 

deste levantamento, pois não foram objeto de análise de Prescrire porque 

produtos iguais símiles não tivessem registro na França, ou não haviam ainda 

sido considerados embora tenham registro, particularmente em anos recentes. 

Desses produtos não avaliados, 45 (38,8%) do total de 116 se referem a 

combinações novas.  Isso expressa falha de rigor na aprovação de registro, 

pois seria necessário a apresentação de estudos que comprovassem pelo 

menos igual suposto proveito terapêutico em relação aos componentes. 

Caso se considere o porcentual de cotação Prescrire de B a D, do 

conjunto de produtos analisados no período, verifica-se que somam 25,2 %, 

número que guarda correspondência com o de 26,0% de cotação B + C + D, 

estabelecido em levantamento de 1981 a 2003 feita por Prescrire no mercado 

francês, para 2871 especialidades farmacêuticas, conforme comento inicial do 

Marco Teórico deste estudo. A correspondência pode ser enganadora em 
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razão do número expressivo  de produtos, 117 (28,9%), para os quais não se 

conseguiu estabelecer cotações,  conforme explicado, e assim o número de 

produtos inaceitáveis (17 ou 4,2%) do registro brasileiro deve ser bem maior do 

que no caso do registro francês (80 ou 2,79%) de 1981 a 2003.  

  

Tabela 21. Lugar de produção, segundo área geográfica, de princípios ativos 

novos, (produto novo e adicionais a um grupo terapêutico, indicação 

terapêutica nova e combinação nova) registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 1999-2004 

Área Geográfica Total % 

Brasil 86 21,3 

Resto da América do Sul 6 1,5 

EUA e Porto Rico 82 20,3 

Resto da América do Norte 13 3,2 

Europa 173 43,3 

Ásia 10 2,5 

Não comerciado e fora de comércio 34 8,4 

Total 404 100 

 

A Tabela 21 demonstra  a total dependência tecnológica do mercado 

farmacêutico brasileiro, pelo simples fato de que, em termos práticos (como 

imagem) de cada cinco produtos farmacêuticos considerados novos, quatro 

deles foram produzidos fora do país (Anexo 4) e simplesmente importados . Em 

verdade, a indústria farmacêutica internacional instalada no Brasil tem 

características definidos de importadora/distribuidora, pouco contribuindo para 

o desempenho farmacêutico no país no que diz respeito às complexas 

atividades da produção de fármacos. Considere-se ainda que quando a 

produção de fármacos novos é aqui realizada, a matéria-prima do princípio 

ativo e de excipientes deve ser importada, aspecto do estudo que não foi 

explorado, por não ser objeto específico do presente trabalho, mas que merece 

especial atenção em estudos futuros. 
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Para ilustrar a atuação global da indústria farmacêutica, cada vez 

marcada de processos de fusões (Anexo 7)  que determina a hegemonia de 

marcas, em cada segmento terapêutico de feição oligopólica, com vendas em 

escala elevadíssima, observe-se também o Anexo 5 (Os dez produtos mais 

vendidos nos Estados Unidos, em 2003) onde desponta a Pfizer como líder de 

vendas de 4 entre dez produtos, já presentes em 2002, e constate-se seu 

crescimento entre as maiores empresas farmacêuticas no país, no período 

1999-2004 (Anexo 6).    
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa foi realizada com vista em oferecer informações e 

sugestões sobre o registro de produtos farmacêuticos novos no país e assim 

favorecer a geração de opções  para aperfeiçoamento desse sistema e o 

controle social sobre esta atividade  básica para a saúde,  por meio da oferta 

de produtos eficazes e seguros com a possibilidade de emprego racional. 

 A partir da divulgação ampla desses resultados para a sociedade civil 

organizada, profissionais de saúde, agentes reguladores e gerentes do SUS, e 

sobretudo para usuários, estes muitas vezes influídos pela mídia com a ilusão 

de obter efeitos surpreendentes ou cura milagrosa para seus problemas de 

saúde, almeja-se contribuir para outra concepção sobre a crença da suposta 

superioridade de um fármaco novo.  

Esta crença induz com frequência a que pacientes exijam a pronta 

disponibilidade de produtos farmacêuticos novos, custosos e sem efetividade 

comprovada, antes mesmo que sejam examinados pela Anvisa, e de passarem 

idealmente pelo enfoque integrado de regulação farmacêutica recomendado 

por especialistas, atentos observadores dos  sistemas de registro da Food and 

Drug Administration (FDA),  dos EUA, e da Agência Européia de Avaliação de 

Produtos Farmacêuticos (EMEA – European Medicines Evaluation Agency )  

Estruturar a atividade de registro de fármacos, em órgão regulador de 

país subdesenvolvido, é tarefa complexa pois a questão básica é difícil até de 

ser formulada. O que deveria vir em primeiro lugar: o comércio ou a saúde? 

Quanto a esse propósito, Weerasurya (1999) aponta um caminho, 

igualmente árduo para trilhar: “ registrar novos produtos farmacêuticos sem 

demora poderia ajudar o comércio e a livre circulação de bens; adotar uma 

atitude cautelosa poderia servir à saúde” . 

Entre as razões subjacentes à criação da Anvisa, em 1999, no molde de 

autarquia sob regime especial, estavam as pressões da indústria farmacêutica 

mais desenvolvida, sob o aspecto técnico e principalmente mercadológico, para 

que o novo órgão regulador pudesse mudar os procedimentos arcaicos da 
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Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, que existiu de 1976 

a 1998, afim de que ocorresse ainda mais agilidade para suas solicitações.  

A introdução de novos fármacos supostamente inovadores é a razão de 

ser da indústria. São estes produtos, na quase totalidade sob regime de 

patente, que confere direitos exclusivos de comércio por 20 anos, que 

impulsionam em espiral os lucros. A criação da Anvisa foi assim consequência 

direta das novas disposições sobre direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial estabelecidas pela chamada lei de patentes (Lei nº 

9.279,de 14 de maio de 1996). 

A lei que criou a Anvisa (nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999), definindo o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estabeleceu, no Anexo II, Taxas de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária, e entre os fatos geradores para esta 

prestação de serviço, o registro de Medicamentos Novos que tem o segundo 

valor mais elevado (R$ 80.000,00) com prazo de renovação a cada cinco anos, 

só inferior ao de Tabaco e similares (R$ 100.000,00). 

Novas condições estavam assim dispostas para o início do processo de 

solicitação de registro quanto a um produto farmacêutico novo sob valores que, 

embora muito elevados com relação ao período anterior, em verdade pouco 

representa em relação às vendas subseqüentes. 

Neste seis anos de existência da Anvisa muitas atividades ligadas ao 

registro de fármacos novos tiveram crescimento – a própria gerência 

específica, a Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos; 

a Unidade de Farmacovigilância; a gerência de inspeção de unidades 

produtoras; a gerência de controle de propaganda – bem como no plano inter-

institucional a Câmara de Medicamentos  (Lei nº 10.213, de 27 de março de 

2001), que trata de aspectos econômicos do processo de regulação 

farmacêutica. 

No entanto, não há, ainda, integração entre estas instâncias de 

regulação, e também diretrizes em cada setor, para que haja resultado efetivo, 

cujos desenvolvimentos confluam para que se tenha um registro de  fármacos 

novos, e por extensão dos demais tipos de produtos farmacêuticos, adequado 

às necessidades de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde.  



 121

Figueras et al (2002) ao analisar 1672 novas formas farmacêuticas, 119 

das quais eram de 49 novos fármacos registrados em 1998 no Peru, que tem 

mercado farmacêutico bem menos desenvolvido que o do Brasil  constataram o 

que se verificou neste estudo:  

“A tendência do mercado é ofertar produtos 

farmacêuticos custosos e muitas vezes menos 

necessários, o que diminui a atenção para as prioridades 

de saúde em todos os elos da cadeia terapêutica (isto é, 

doenças órfãs desatendidas continuam a ser esquecidas 

enquanto atenção excessiva é dada a problemas de 

saúde menos proeminentes, o que reforça a 

medicalização. Este cenário também promoveu o uso de 

produtos adicionais a um grupo terapêutico (me-too 

drugs) e ou novos, custosos, e bem menos estudados 

fármacos com vantagens duvidosas sobre escolhas 

alternativas bem conhecidas”. 

Mas no plano dos países desenvolvidos, com base em análise  do 

mercado francês de 2003, La revue Prescrire (2004) condensou sua impressão 

a respeito do mercado farmacêutico global:  

“com empresas que fingem inovar, autoridades sanitárias 

que aparentam regular, agências de regulação 

farmacêutica que parecem transparentes, o ‘pequeno’ 

mundo do fármaco  passou , em 2003, uma impressão de 

eficiência, longe dos pacientes e de suas realidades 

quotidianas”. 
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7. RECOMENDAÇÕES  
 

Para realizar mudanças no registro de qualquer  fármaco  é necessário 

considerar os seguintes aspectos específicos:  

a) exigência de ensaios clínicos controlados e ao acaso, em número 

razoável, para a avaliação da segurança e eficacidade da fase pré-

registro; b) condicionar a aprovação , no caso de fármacos que não 

são inovadores, à apresentação de estudos que comparem com 

opções terapêuticas bem estabelecidas, providência que, a médio 

prazo, diminuiria a pletora de produtos adicionais a um grupo 

terapêutico (me-too drugs) bem como combinações ; 

c) examinar previamente, para anuência, a propaganda de novos 

fármacos, para prescritores e dispensadores, tanto de produtos já 

aprovados e que permanecem nesta condição por cinco anos até a 

renovação do registro, como de fármacos em processo de registro; 

d) exigir apresentação de estudos de custo-efetividade por ocasião do 

registro, uma vez que o dispêndio com estes novos produtos termina 

por ser de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, tanto para 

utilização em hospitais próprios e contratados como nos programas de 

saúde pública; 

e) aperfeiçoar a colaboração de corpo de consultores ad hoc, no momento 

indispensável para o exame das solicitações de registro de produtos 

farmacêuticos novos, fixando colaboradores que não tenham vínculos 

diretos com a indústria farmacêutica; 

f)  intensificar as atividades de farmacovigilância em geral e em especial 

voltadas para os produtos novos nos hospitais sentinela, com a 

participação dos serviços de vigilância estaduais e dos grandes 

municípios; 

g) instituir uma rede de centros de informação sobre produtos 

farmacêuticos, com base na experiência do Conselho Federal e 

Regionais de Farmácia, envolvendo os Conselhos de Medicina e 

sociedades científicas independentes da indústria farmacêutica.  
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No plano geral desenvolver as recomendações da Health Action 

International (HAI, 1996) quando à transparência na regulação de fármacos. 

É louvável o cumprimento pela Anvisa, previsto no seu Regimento 

Interno, da instalação de Câmaras Setoriais, no fim de 2005, em que pelo 

menos em duas delas, a de Medicamentos e a de Propaganda, haverá 

oportunidade de diálogo entre o setor regulador, a agência  e a sociedade civil, 

a respeito de questões relativas ao registro de fármacos novos no âmbito da 

regulação e das políticas farmacêuticas.  
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ANEXO 1 
 

 COMISSÕES TÉCNICAS DE ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, 1986-2004 

DESIGNAÇÃO 
 

NATUREZA OBSERVAÇÕES 

Portaria no. 536, do Gabinete 
do Ministro da Saúde, de 22 de 
dezembro de 1986 
(DO Seção II, 23/12/1986, pág. 
6.952) 

Cria a Comissão Nacional de Avaliação Técnica de 
Medicamentos, composta por  dois representantes da 
Sociedade Brasileira de Investigação Clínica, um  da 
Sociedade Brasileira   de Farmacologia e Terapêutica 
Experimental, um da Associação Brasileira de Médicos 
Assessores da Indústria Farmacêutica, e um do Conselho 
Federal de Medicina, presidida pelo Chefe do Gabinete do 
Ministro. 

 
Não há menção sobre atribuições e 
métodos de trabalho. 

Portaria no. 31, do Gabinete do 
Ministro da Saúde, de 
09/02/1987 
(DO Seção II, 10/02/1987, pág. 
675) 

Acrescenta mais um representante da Sociedade Brasileira 
de Farmacologia e Terapêutica Experimental. 

 
Não há menção sobre atribuições e 
métodos de trabalho. 

Portaria no. 260, do Gabinete 
do Ministro da Saúde, de 
25/05/1987 
(DO Seção II, 26/05/1987, pág. 
2776) 

Altera a composição da Comissão Nacional de Avaliação 
Técnica de Medicamentos, cujo presidente passa a ser um 
representante da Sociedade Brasileira de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental, e o secretario o representante da 
Sociedade Brasileira de Psicobiologia; ademais incluiu-se um 
representante da Associação Brasileira de Farmacêuticos 
Assessores da Industria Farmacêutica, um da Divisão 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e um 
do Conselho Federal de Farmácia, e a exclusão do Chefe de 
Gabinete do Ministro da Saúde. 

Não há menção sobre atribuições e 
métodos de trabalho 
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ANEXO 1 
 

COMISSÕES TÉCNICAS DE ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, 1986-2004 

 
DESIGNAÇÃO NATUREZA OBSERVAÇÕES 

 
Portaria no. 549, do Gabinete do 
Ministro da Saúde, de 29/05/1989
(DO Seção I, 31/05/1989, pág. 
8.459) 

Estabelece nova constituição para a Comissão Nacional  
de Avaliação Técnica de Medicamentos (CONATEM): 
Academia Nacional de Medicina; Academia Nacional de 
Farmácia; Sociedade Brasileira de Pediatria; Sociedade 
Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental; 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia; 
Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 
Obstetrícia; Sociedade Brasileira de Infectologia; 
Sociedade Brasileira de Toxicologia; Associação 
Brasileira de Médicos Assessores da Industria 
Farmacêutica (ABMAIF); Associação Brasileira de 
Farmacêuticos Assessores da Industria (AFAI) 

A Portaria dispõe quatro atribuições : 
 
a) Subsidiar a Divisão Nacional de 

Vigilância de Medicamentos (DIMED), da 
Secretaria Nacional, do Ministério da 
Saúde, na avaliação farmacológica, 
farmacotécnica e clínico-terapêutica de 
medicamentos e seus princípios ativos; 

 
b) Contribuir para a definição e a 

atualização de normas e padrões 
relativos à vigilância sanitária de 
medicamentos 

 
c) Colaborar na apreciação técnica de 

protocolos de pesquisa clínica e na 
avaliação dos seus resultados; 

 
d) Emitir pareceres  sobre assuntos 

específicos que lhe forem submetidos 
pela DIMED, no campo de sua atuação. 
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ANEXO 1 
 
COMISSÕES TÉCNICAS DE ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, 1986-2004 

 
DESIGNAÇÃO NATUREZA OBSERVAÇÕES 
Portaria no. 129, do Gabinete do 
Ministro da Saúde, de 04/02/1993
(DO Seção I, 05/02/1993, pág. 
1.629) 

Institui a Comissão Técnica de Assessoramento em Assuntos de 
Medicamentos e Correlatos (CRAME), vinculada à Secretaria de 
Vigilância Sanitária . 
A Comissão, presidida pelo Secretario de Vigilância Sanitária, é 
integrada por um representante dos seguintes órgãos e 
entidades: 
Central de Medicamentos, Conselho Federal de Farmácia, 
Conselho Federal de Medicina,  Associação Médica Brasileira, 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor,  Sociedade 
Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Academia Nacional de 
Medicina, Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica 
Experimental, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
Associação Brasileira de Farmacêuticos. 

A Comissão tinha a incumbência de prestar 
assessoria em matéria relacionada com 
produtos submetidos ao regime das leis nos.  
5.991,  de 17 de dezembro de 1973, e 6.360, 
de 23 de outubro de 1976 

Portaria no. 1.153, do Gabinete 
do Ministro da Saúde, de 
05/06/1996 
(DO Seção I, 07/06/1996, pág. 
10.069) 

Cria a Comissão de Assessoramento para Assuntos de 
Medicamentos (CAAM), com a função de assessorar a 
Secretaria de Vigilância Sanitária na área de medicamentos. A 
CAAM teve a seguinte composição: Sociedade Brasileira de 
Pediatria, Central de Medicamentos, Conselho Federal de 
Farmácia, Sociedade Brasileira de Cardiologia , Conselho 
Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental, Associação Médica Brasileira, 
Sociedade Brasileira de Investigação Clínica, Associação 
Brasileira  de Psiquiatria, Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência , Academia Nacional de Medicina, Conselho  
Brasileiro de Oftalmologia, Associação Brasileira de 
Farmacêuticos, Academia Brasileira de Ciências. 
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ANEXO 1 
 

COMISSÕES TÉCNICAS DE ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, 1986-2004 
 

 
DESIGNAÇÃO 

 
NATUREZA 

 
OBSERVAÇÕES 

Portaria no. 1.821, do 
Gabinete do Ministro da 
Saúde, de 02/12/1997 
(DO Seção II, 03/12/1997, 
pág. 9.202) 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Nacional de 
Assessoramento Técnicocientífico  em Medicamentos 
(CONATEM), vinculada à Secretaria de Vigilância 
Sanitária (SVS), cm incumbência de prestar-lhe  
consultoria e assessoramento em matéria relacionada a 
farmácos,  medicamentos e produtos farmacêuticos em 
geral, submetidos, por lei ao regime de vigilância sanitária. 
O Art. 2º discrimina os nomes, títulos e instituição de cada 
um dos 18 integrantes. As instituições eram: Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, Universidade Estadual de 
Campinas, Universidade de São Paulo (2 representantes), 
Universidade Federal de São Paulo( 3 representantes), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro ( 2  representantes), Sociedade 
Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal, Universidade de Brasília, 
Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, Instituto Nacional de 
Câncer, Hospital da Lagoa- Rio de Janeiro, Universidade 
Federal do Paraná, Universidade Federal da Bahia 

A CONATEM  teve as seguintes atribuições: assessorar a 
SVS nos assuntos científicos e técnicos envolvidos na 
apreciação da eficácia e segurança de uso de 
medicamentos; manifestar-se sobre questões relacionadas 
à farmacovigilância e ao desenvolvimento de pesquisas 
clinicas com medicamentos; subsidiar a SVS na realização 
de eventos técnicos científicos no interesse dos trabalhos 
da comissão e que concorram para ampla divulgação de 
conhecimentos e informações pertinentes ao controle 
sanitário de medicamentos. 

Resolução ANVS/DC no. 
89, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – 
Diretoria Colegiada, de 
8/05/2001. 
(DO 92-E, 14/05/2001,  
pág. 207) 

Art. 1º  Fica instituída a Câmara Técnica de 
Medicamentos – CATEME,  vinculada a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, com a finalidade de prestar 
consultoria e assessoramento em matéria relacionada a 
farmácos, medicamentos e insumos farmacêuticos em 
geral, em especial a emissão de pareceres relativos a 
produtos novos de acordo o disposto na Instrução 
Normativa nº 1, de 30 de setembro de 1994, e a RDC 
nº90/2001. 

A Comissão tinha sete membros titulares e quatro 
membros suplentes ( Art 2º ) e seus membros deveriam 
firmar termo de compromisso na ANVISA 
“ declarando que não possuem qualquer espécie de 
vinculo empregatício ou acionário com estabelecimentos 
fabricantes ou distribuidores de produtos farmacêuticos 
nacionais ou internacionais, assim como seus cônjuges, 
parentes colaterais, ascendentes e ou descendentes de 
primeiro grau.” 
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ANEXO  1 
 

COMISSÕES TÉCNICAS DE ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, 1986-2004 

 
DESIGNAÇÃO NATUREZA OBSERVAÇÕES 

Portaria nº 6,  da ANVISA, de 
7/01/2002. 
( D O Seção 2, 28/01/2002) 

Divulga a composição da Câmara Técnica de Medicamentos, 
já em atuação desde a sua instituição, com oito membros 
seus títulos e instituição que representam. 
As instituições eram:  Universidade Federal de São Paulo, 
Instituto Nacional de Câncer, Universidade Federal da Bahia 
(2 representantes), Sociedade Brasileira de Vigilância de 
Medicamentos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Universidade de São Paulo (2 representantes). 

 

Resolução no 260, da ANVISA, de  
29/10/2004 
( D O Seção 2, 4 /11/2004 ) 

Divulga  a composição da Câmara Técnica de Medicamentos 
com dez membros representantes das seguintes instituições: 
Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Sociedade Brasileira de Vigilância de 
Medicamentos, Faculdade de Medicina da USP, Centro de 
Pesquisa e Medicina Tropical de Porto Velho da USP, 
Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP, 
Fundação Osvaldo Cruz, Universidade Federal do Ceará, 
Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, Universidade de 
Brasília. 
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Anexo 2 - LEVANTAMENTO GERAL    
DOS PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS 
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ANEXO 2 
Número de princípios ativos novos  e os adicionais a um grupo terapêutico, segundo classificação geral anatômico-terapêutica química (ATC),  

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e sua situação pós-registro, 1999-2004 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004 ATC novo adicional novo adicional novo adicional novo adicional novo adicional novo adicional novo adicional TOTAL 

A 1** 1+ 2** 2+10+1**+ 
1** , † 2+1*+ 1 ** 1** 1+1*+2** 1+2** 1*+1*,†+ 

1** 3+1*+1** 1* 2+1* 1+1*+1** 8+10+ 
2*+6**+1** , † 

6+5*+ 
1* , †+6** 36 

B 1† +1** 1† 2** 1+2** 1+2** 1** 4+1** 0 0 1+1** 1 1 6+1†+ 
6** 3+1†+4** 21 

C 1* 1† +11 +1** 1* 4*+2** 1 2+1*+4** 1+1** 1** 2+1*+1** 1+5*+2** 1*+1** 1+2*+3** 4+ 4*+ 
3** 

4+1†+11+ 
12*+13** 42 

D 2*+1** 1+1† +1* 1+1** 1+1* , ‡ 2+1† 1*+1** 1+1*+1** 2*+ 
1* , †+1** 1 1* 2 1* 7+1†+3* 

+3** 
2+1†+6*+ 
1*,‡+1*,† 

+2** 
27 

G 1 1+1*, ‡ 1+1** 1+1* 4+2** 1*+2** 1+1* 2+3* 0 3+1*+1** 1** 1+1* 7+1*+ 
4** 

8+7*+1*,‡+ 
3** 31 

H 0 0 2 0 1+2** 0 1 1† 1+1** 1† 0 0 5+3** 2† 10 

J 1+1† +1** 2+1†+1** 2+1‡+2*+ 
3** 1† 2+2*+1** 2+1** 2+3** 1+3** 1 1+3** 5+1** 1** 13+1†+1‡+4*+9** 7+1†+9** 45 

L 2+6**+ 
1**, ‡ 1** 3+4** 2+2** 3+1†+1*+ 

4** 3** 1†+4** 2+1** 2+3** 1+1** 2+5** 1+2** 
12+2†+ 
1*+26** 
+1**,‡ 

6+10** 58 

M 1** 12 2** 2+1** , ‡ 2** 12,**+1†+1*+ 
2** 0 3+1*+1*,†+1** 0 2* 1 1+1** 1+5** 6+12+ 12,** 

+ 4*+1*,†+5** 25 

N 1+1** 2+1** 1 2+1†+6** 1+2** 1** 4** 1+1*+4** 2+1** 0 3+7** 2+1*+2** 8+15** 7+1†+ 
2*+14** 47 

P 0 1** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1** 1 

R 1*+1** 1+1* 1** 1†+1*+2** 0 1+2*+2** 1** 1+1*+1** 1** 1+1*+1*,†+ 
1** 1+1* 2+1** 1+2*+ 

4** 
6+1†+6*+ 
1*,†+7** 28 

S 1‡ 2+1* 0 2 0 2+1* 0 1+1* 1** 1* 1 1*+1* , † 1+2‡ 7+5*+1*,† 16 

V 1* 1‡+2*,† 1+1* , ‡ 0 1 1† 2+1*+1** 0 1** 0 1+2** 1* 5+1‡+3*+3** 1†+1‡+2*,†+ 
1* 17 

 
5+2† 

+1‡+5*+13**+ 
1**, 

10+11+12+4†+1‡+3*+ 1*,‡  + 2*,† 

+7** 

13+10+1‡+ 
3*+1*,‡+ 
15** +1**,† 

 

13+3†+7*+ 
1*,‡+15**+ 
1** , ‡ 

 

16+2†+3*+ 
16** 
 

8+12,**+2†+8*+ 
20** 

13+1†+3*+ 
18** 

11+1†+10* 
3* , †+13** 12+2*+10** 8+1†+12*+ 

1*, †+9** 19+3*+17** 10+8*+ 
1* , †+11** 

74+10+5† 

+ 2‡ + 19* 
+93**+1*,‡1**,†+1**,‡ 

60+11+12+ 
12,**+11†+1‡ 

+7*,†  + 2*,‡  

+48*+ 74** 

404 

27 
(47,3%) 

30 
(52,6%) 

35 
(45,3%) 

40 
(54,7%) 

37 
(49,3%) 

38 
(50,7%) 

35 
(47,9%) 

38 
(52,1%) 

24 
(43,6%) 

31 
(56,4%) 

39 
(56,5%) 

30 
(43,5%) 

197 
(48,8%) 

207 
(51,2%)  

TO
TA

L 
 57 75 75 73 55 69 404  
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A. Trato alimentício e metabolismo 
B.    Sangue e órgãos formadores de sangue 
C.    Sistema cardiovascular 
D.    Produtos dermatológicos 

   G.    Sistema geniturinário e hormônios sexuais 
E.   Trato alimentício e metabolismo 
F.   Sangue e órgãos formadores de sangue 
G.   Sistema cardiovascular 

 
 
 
* combinação de princípios ativos;  
 ** nova indicação terapêutica;  
† Não comerciado;  ‡ Fora de comércio 
 
 
 
 

     J.      Agentes antiinfectantes em geral para uso sistêmico 
L.     Agentes imunomoduladores e antineoplásicos 
M.    Sistema músculo-esquelético 
N.     Sistema nervoso 
P.     Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 
R.     Sistema respiratório 
S.     Órgãos dos sentidos 
V.     Vários 
 
 
 

0  Retirado do mercado em novembro de 2000; 
1  Retirado do mercado em agosto de 2001;   
2  Retirado do mercado em setembro de 2004;   
3   Comércio simultâneo de produto 
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ANEXO 2 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 1999 

TIPO 
 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO 

ATIVO ATC 
 
NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR 
Novo Adicional   

Fármacos antiúlceras/ inibidores da bomba 
protônica omeprazol A02BC01 Losec/ AstraZeneca 1**  Suécia D 

Fármacos antiúlceras/ inibidores da bomba 
protônica lansoprazol A02BC03 Ogastro/ 

Abbott  1** Japão E 

Fármacos antiúlceras/ inibidores da bomba 
protônica rabeprazol sódico A02BC04 Pariet/ 

Janssen-Cilag  1** Japão E 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais rosiglitazona A10BG02 Avandia/ 
GlaxoSmithKline  1 Porto Rico 

(EUA) F 

Anticoagulantes/ de ação direta parnaparina B01AB07 Fluxun/ 
Eurofarma  1 †  

Fibrinolíticos alteplase B01AD02 Actilyse/ 
Boehringer 1**  Alemanha G 

Antitrombóticos/ inibidores diretos da 
trombina desirudina B01AE01 Revasc/ Rhodia 

Pharma 1  † E 

Fármacos anti-hipertensivos/ inibidores 
adrenérgicos/ betabloqueadores tertatolol C07AA16 Artexal/ Servier  1 †  

Fármacos anti-hipertensivos/ inibidores 
adrenérgicos/ betabloqueadores 

fumarato de 
bisoprolol C07AB07 Concor/ Merck  1** Alemanha C 

Fármacos anti-hipertensivos/ inibidores da 
ECA/ diurético de alça 

perindopril + 
indapamida C09BA04 Preterax/ Servier 

do Brasil 1*  França E 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA 
redutase cerivastatina C10AA06 Lipobay/ Bayer  11 ‡ E 

Glicocorticóides por aplicação tópica mometasona D07AC13 Asmanex/ 
Schering-Plough  1 † E 

Fármacos para uso otológico ciprofloxacino + 
hidrocortisona D07CA01 Cipro HC/ Alcon 1*  Brasil  

Fármacos queratolíticos e queratoplásticos isotretinoína  
D10AD04 Isotrex/ Stiefel 1**  Brasil E 
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ANEXO 2 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 1999 

(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO 

ATIVO ATC 
 

NOME DE 
MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Fármacos queratolíticos e queratoplásticos isotretinoína + 
combinações D10AD54 Isotrexol/ Stiefel  1* Brasil F’ 

 
Preparações para a pele/ adstringentes 
locais 

lactato de 
amônio + 
alantoína 

D11A Lactrex/ 
Galderma 1*  Brasil  

Estimulantes do crescimento de cabelo minoxidil D11AX01 Regaine/ 
Pharmacia-Pfizer  1 EUA D 

 
Progestogênios/ contracepção de 
emergência 

levonorgestrel G03AC03 Postinor 2/ Aché 1  Brasil C 

Progestogênios desogestrel G03AC09 Cerazette/ Akzo 
Nobel  1 Holanda E 

Anticoncepcionais orais bifásicos linestrenol + 
etinilestradiol G03FA07 

Ovoresta/ Akzo 
Organon Teknica 
Brasil 

 1* ‡  

 
Quimioterápicos para os tratos respiratório 
e urinário/ fluorquinolonas 

moxifloxacino J01MA14 Avalox/ Bayer  1 Alemanha F 

 
Quimioterápicos para os tratos respiratório 
e urinário/ fluorquinolonas 

gatifloxacino J01MA16 Tequin/ Bristol-
Myers Squibb  1 EUA  

 
Antifúngicos sistêmicos/ derivados 
imidazólicos e triazólicos 

itraconazol J02AC02 Sporanox/ 
Janssen-Cilag 1**  Brasil D 

Tuberculostáticos rifapentina J04AB05 
Priftin/ Hoechst 
Marion Roussel-
Aventis Pharma 

 1 †  
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ANEXO 2 
 

PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 1999 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC 

 
NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALAIÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Quimioterápicos antivirais estavudina J05AF04 Zeritavir/ Bristol-Myers 
Squibb  1** Porto Rico 

(EUA) B (BIT) D 

Quimioterápicos antivirais/ 
tratamento da influenza oseltamivir J05AH02 Tamiflu/ Roche 1  Suíça E 

Imunoglobulinas antitimócitos 
humanos, de origem equina 

imunoglobulinas antitimócitos 
humanos, de origem equina J06BC Atgan/ Pharmacia  & 

Upjohn 1  †  

Agentes antineoplásicos/ 
antimetabolitos/ análogo do ácido 
fólico 

metotrexato L01BA01 Methotrexate/ Wyeth 1**  ‡ E 

Agentes antineoplásicos/ taxanos paclitaxel L01CD01 Taxol/ Bristol-Myers 
Squibb 1**  Porto Rico 

(EUA) C 

Agentes antineoplásicos/ antibióticos bleomicina L01DC01 Blenoxane/ Bristol-
Myers Squibb  Japão  

Agentes antineoplásicos/ diversos 
 trastuzumabe L01XC03 Herceptin/ Roche 1  EUA G 

Agentes antineoplásicos/ diversos cloridrato de topotecana L01XX17 Hycamtin/ 
GlaxoSmithKline 1**  EUA C (BIT) 

Agentes antineoplásicos/ análogos 
da gonadorrelina leuprorrelina L02AE02 Lupron Depot/ Abbott 1**  França E 

Agentes antineoplásicos/ análogos 
da gonadorrelina goserrelina L02AE03 Zoladex/ 

AstraZeneca  1** Reino Unido D 

Fármacos antineutropênicos/ 
citocinas e imunomoduladores lenograstim L03AA10 Granocyte/ Aventis 

Pharma 1**  Japão E 
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ANEXO 2 
 

          PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 1999 
(CONTINUAÇÃO) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO 

ATIVO ATC 
 

NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR Novo Adicional 

 
LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Agentes antineoplásicos/ diversos/ 
interleucinas aldesleucina L03AC01 Proleukin/ Zodiac 1**  Holanda  

Fármacos imunossupressores micofenolato de 
mofetila L04AA06 Cellcept/ Roche 1  EUA D 

Agentes antiinflamatórios não-esteróides/ 
inibidores da ciclooxigenase 2 celecoxibe M01AH01 Celebra/ Pfizer 1**  Porto Rico 

(EUA) E 

Agentes antiinflamatórios não esteróides/ 
inibidores da ciclooxigenase 2 rofecoxibe M01AH02 Vioxx/ Merck Sharp & 

Dohme  12 México E 

Anestésicos locais benzocaína N01BA05 Solarcaine/ Schering-
Plough  1 Brasil  

Hipnoanlgésicos cloridrato de 
oxicodona N02AA05 Oxycontin/ Zodiac  1 Suíça E 

Antiepilépticos/ benzodiazepínicos Clonazepam 
 N03AE01 Rivotril/ Roche 1**  Brasil  

Antidepressivos/ diversos venlafaxina N06AX16 Efexor/ Wyeth  1** Porto Rico 
(EUA) E 

Antidepressivos/ diversos/ auxiliares no 
abandono do tabagismo 

cloridrato de 
bupropiona N07BA02 Wellbutrin SR - Zyban/ 

GlaxoSmithKline 1  EUA B (BIT)  D 

 
Fármacos antiprotozoários para distúrbios 
gastrintestinais 

secnidazol P01AB07 Tecnid/ Ativus  1** Brasil  
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ANEXO 2 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 1999 

(Continuação) 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO 
ATIVO ATC 

 
NOME DE 
MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Antiasmáticos/ agonistas 
betadrenérgicos + glicocorticóides 

xinafoato de 
salmeterol + 
propionato de 
fluticasona 

R03AC12/ 
R03BA05 

Seretide diskus/  
GlaxoSmithKline 1*  França E 

Glicocorticóides por instilação nasal furoato de 
mometasona R03BA07 Nasonex/ 

Schering-Plough 1**  Bélgica E 

Antiasmáticos/metilxantinas bamifilina R03DA08 Bamifix/ Farmalab-
Chiesi  1 Brasil  

Anti-histamínicos H1 de segunda 
geração 

ebastina + 
cloridrato de 
pseudoefedrina 

R06AX22 Ebastel D/ 
Eurofarma  1* Espanha E 

Fármacos oftálmicos/ agentes 
antivirais fomivirseno S01AD08 

Vitravene/  
Ciba Vision - 
Novartis 

1  ‡ G 

Preparações para a pele/ fungicidas 
tópicos/ derivados imidazólicos e 
triazólicos/ glicocorticóides 

dexametasona +  
clotrimazol S01CA01 Baycuten/ Bayer  1* Brasil  

Fármacos oftálmicos/ 
antiglaucomatosos metipranolol S01ED04 Beta-Ophtiole/ 

Bausch & Lomb  1 Alemanha E 

Fármacos oftálmicos/ antialérgicos 
 emedastina S01GX06 Emadine/ Alcon  1 Brasil E 

Antídotos farmacológicos aos 
antagonistas do ácido fólico/ 
antianêmico em caso de 
deficiência de folatos 

levofolinato de 
cálcio V03AF04 Isovorin/ Wyeth  1 Porto Rico (EUA) 

‡ E 
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ANEXO 2 

 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 1999 

(Continuação) 
 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO 

ATIVO ATC 
 

NOME DE 
MARCA/ 

PRODUTOR NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Água e sais minerais 
parenterais/ soluções para 
diálise 

icodextrina + 
sais minerais V06DA Extraneal/ 

Baxter  1* †  

Água e sais minerais 
parenterais/ soluções para 
diálise 

solução para 
diálise  
peritoneal + 
aminoácidos 

V06DA Nutrineal/ 
Baxter  1* †  

Dietéticos/ alimentos 
parenterais 

combinação de 
vitaminas V06DX Cerne- 

12/ Baxter 1*  França  

 
* combinação de princípios ativos 

** nova indicação terapêutica 
† não comerciado 
‡ fora de comércio 
1  Retirado do mercado em agosto de 200 
2  Retirado do mercado em setembro de 2004
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  Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indic 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível 
nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica 
vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de 
produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que 
melhores informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004 

 

              Classificação terapêutica segundo o Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) de 
Navarra 

 
Tipo A* Novidade terapêutica excecional – O novo produto farmacêutico supõe um tratamento ou 
diagnóstico eficaz para uma doença que não podia ser tratada ou diagnosticada adequadamente com 
algum produto existente. 
Tipo A Importante melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico proporciona melhoria evidente, 
quanto à eficacidade ou segurança, no tratamento para uma doença em que existia terapêutica 
disponível. 
Tipo B Modesta melhoria terapêutica – O produto farmacêutico constitui avanço modesto, mas real, sobre 
outros fármacos disponíveis no mercado (menos reações adversas, menor custo de tratamento, mais 
comodidade para o paciente, útil para pacientes com afecção definida). 
Tipo C Nula ou muito pequena melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico não tem relação de 
estrutura com nenhum fármaco utilizado (é nova entidade farmacológica), mas não traz nenhuma 
vantagem significante com respeito a outros fármacos alternativos empregados no tratamento da doença 
para a qual está indicado. O novo produto é semelhante a um ou mais fármacos disponíveis no mercado. 
Tipo D Sem classificação -  Acerca do novo produto farmacêutico há pouca bibliografia e ou pouca 
experiência de uso para que se possa estabelecer  conclusão significante. O novo fármaco não é 
comparável a nenhum outro (por exemplo: radiofármacos,  meios de contraste ou de diagnóstico, etc). 
 

Nota do autor: As categorias terapêuticas de A a F , acompanhadas do sinal ´ (linha) são avaliações por 
mim realizadas, pois se referem a produtos cujos princípios ativos não foram  mencionados até junho de 
2005 em La revue Prescrire e assim não avaliados. 

 

Observações: 
I- Nos tópicos numerados como AB.XY, as letras AB referem-se ao capítulo e XY às páginas do DTG 
(Andrejus Korokolvas, Dicionário Terapêutico Guanabara), edição 2004/2005 
II- CMDT (Current Medical  Diagnosis and Treatment), Forty-fourth Edition, 2005. 
 
1. 1. 10.6 – omeprazol (Losec - AstraZeneca) 
2. 10.5 – lansoprazol (Ogastro – Abbott) 
3. 10.7 – rabeprazol sódico (Pariet - Janssen-Cilag) 
4. 13.21 – rosiglitazona (Avandia – GlaxoSmithKline) 
5. parnaparina (Fluxun – Eurofarma) http://www.bibliomed.com/vademecum/products.cfm?id=7586 
6. 9.20 - alteplase (Actilyse – Boehringer) 
7. desirudina (Revasc – Rhodia Pharma) 
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8. tertatolol (Artexal – Servier) Artex La revue Prescrire 1995 nº 153 pág. 526 e 1988 nº 73 pág. 123-
124 

9. 8.20 - fumarato de bisoprolol (Concor - Merck) 
10. 8.28 e 14.5 – perindopril + indapamida (Preterax – Servier do Brasil) 
11. 13.8   - cerivastatina (Lipobay – Bayer) 
12. 21.18 – mometasona (Asmanex – Schering-Plough) 
13. 20.13 - ciprofloxacino + hidrocortisona (Cipro HC – Alcon) 
14. 19.17 – isotretinoína (Isotrex – Stiefel) La revue Prescrire, nº 122, p. 462, 1992 
15. 19.16 – isotretinoína + combinações (Isotrexol – Stiefel) 
16. 19.13 – lactato de amônio + alantoína (Lactrex – Galderma) 
17. 19.20 -  minoxidil ( Regaine – Pharmacia Pfizer) 
18. 16.10 – levonorgestrel (Postinor 2 – Aché) 
19. 16.8 – desogestrel (Cerazette – Akzo Nobel) 
20. 16.14 – linestrenol + etinilestradiol (Ovoresta – Organon Brasil) 
21. 18.36 – moxifloxacino (Avalox – Bayer) 
22. 18.35 – gatifloxacino (Tequin – Bristol-Myers Squibb) 
23. 18.14 - itraconazol (Sporanox - Janssen-Cilag) 
24. 18.26 e 18.93 – rifapentina (Priftin – Hoechst Marion Roussel/Aventis Pharma) 
25. 18.43 - estavudina (Zeritavir - Bristol Myers Squibb) 
26. 18.49 – oseltamivir (Tamiflu – Roche) 
27. 22.3 - imunoglobulina antitimócitos humanos, de origem equina  (Atgan – Pharmacia  & Upjohn) 
28. 12.7 – metotrexato (Methotrexate/ Wyeth) 
29. 12.22 - paclitaxel (Taxol – Bristol Myers Squibb) 
30. 12.15 – bleomicina (Blenoxane – Bristol-Myers Squibb) 
31. 12.39 – trastuzumabe (Herceptin – Roche) 
32. 12.39 – cloridrato de topotecana (Hycamtin - GlaxoSmithKline) 
33. 12.28 – leuprorrelina (Lupron Depot - Abbott) 
34. 12.28 – goserrelina (Zoladex - AstraZeneca) 
35. 9.8 – lenograstim (Granocyte – Aventis Pharma) 
36. 12.34 – aldesleucina (Proleukin – Zodiac) 
37. 22.4 – micofenolato de mofetila (Cellcept - Roche) 
38. 21.10 – celecoxibe (Celebra – Pfizer) 
39. 21.11 - rofecoxibe (Vioxx – Merck Sharp) 
40. 4.1 - benzocaína (Solarcaine – Schering-Plough) 
41. 1.29 – cloridrato de oxicodona (Oxycontin – Zodiac) 
42. 1.15 - clonazepam (Rivotril – Roche) 
43. 3.25 - venlafaxina (Efexor – Wyeth) 
44. 23.23 - cloridrato de bupropiona (Wellbutrin SR/ Zyban – GlaxoSmithKline) registro sob dois nomes 

comerciais 
45. 10.26 – secnidazol (Tecnid - Ativus) 
46. 11.13 e 11.17 – xinafoato de almeterol + propionato de fluticasona (Seretide diskus – 

GlaxoSmithKline) 
47. 21.19 - furoato de mometasona (Nasonex - Schering-Plough) 
48. 11.15 – bamifilina (Bamifix – Farmalab-Chiesi) 
49. 7.5 – ebastina + cloridrato de pseudoefedrina (Ebastel D – Eurofarma) 
50. fomivirseno (Vitravene – Ciba Vision/ Novartis) 
51. 19.4 – dexametasona + clotrimazol (Baycuten – Bayer) 
52. metipranolol (Beta-Ophtiole – Bausch & Lomb)http://www.bausch.com.br/br/vision/products/beta.jsp 
53. 20.9 - emedastina (Emadine – Alcon) 
54. 23.11 – levofolinato de cálcio (Isovorin – Wyeth) 
55. 14.12 – icodextrina + sais minerais  (Extraneal – Baxter) 

http://www.baxter.com.br/renal_dp_capd_prods.htm#8 
56. 14.12 – solução para diálise peritoneal + aminoácidos (Nutrineal – Baxter) 

http://www.baxter.com.br/renal 
57. 13.4 - combinação de vitaminas (Cerne-12 – Baxter) 



 147

ANEXO 2 
 

 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2000 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Fármacos antiúlceras/ combinações para erradicação de 
Helicobater pylori 

omeprazol + azitromicina + 
amoxicilina A02BD Erradic/ Libbs  1* Brasil B 

Fármacos do trato gastrintestinal/ antieméticos/ anti-
serotoninérgicos alosetrona A03AE01 Lotronex/ Glaxo Wellcome 11  ‡  

Antidiarréicos/ microorganismos Saccharomyces cerevisiae A07FA 
 Florax/ Hebron 1**  Brasil  

Antidiabéticos/ insulinas de ação rápida insulina asparte A10AB05 
 Novorapid penfill/ Novo Nordisk 1  Dinamarca E 

Antidiabéticos/ insulinas de ação prolongada insulina glargina A10AE04 
 Lantus/ Aventis Pharma 1  Alemanha D 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais rosiglitazona A10BG02 Avandia/ GlaxoSmithKline  1** Porto Rico 
(EUA) F 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais/ tiazolidinadionas pioglitazona 
 
A10BG03 
 

Actos/ Abbott  1 Japão F 

Hipoglicemiantes orais/ derivados da d-fenilalanina nateglinida 
 
A10BX03 
 

Starlix/ Novartis  1 Itália D (BIT) G 

Produtos vários relativos ao trato alimentício e metabolismo ácido tiótico 
 
A16AX01 
 

Tioctidan/ Apsen 1**  †  

Antitrombóticos/ heparinas de baixo peso molecular enoxaparina sódica 
 
B01AB05 
 

Clexane/ Aventis Pharma  1** França F 

Antitrombóticos/ heparinas de baixo peso molecular nadroparina cálcica 
 
B01AB06 
 

Flaxiparina/ Sanofi-Synthélabo  1** França E 

Antitrombóticos não heparínicos ticlopidina B01AC05 Ticlid/ Sanofi-Sinthélabo 1**  Brasil F 

Fármacos de coagulação sanguínea e hemostípticos/ 
coagulantes alfaeptacogue ativado B02BD08 Novoseven/ Novo Nordisk 1**  Dinamarca  

Fármacos de coagulação sanguínea e hemostípticos/ 
coagulantes 

fator IX de coagulação do sangue 
humano liofilizado recombinante 
(alfanonagogue) 

B02BD09 Benefix/ Wyeth  1 EUA  

Dilatadores dos vasos coronarianos mononitrato de isossorbida + 
ácido acetilsalicílico C010A20 Vasclin/ Libbs  1* Brasil  

Fármacos anti-hipertensivos/ bloqueadores seletivos do canal 
de cálcio, inibidores da ECA 

besilato de anlodipino + maleato 
de enalapril C09BB Sinergen/ Biosintética 1*  Brasil  

Anti-hipertensivos/ inibidores da enzima conversora da 
angiotensina, bloqueadores seletivos do canal de cálcio ramipril+besilato de anlodipino  

C09BB05 Naprix A/ Libbs  1* Brasil  

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II irbesartano + hidroclorotiazida C09DA04 Aprozide/ Sanofi-Synthelabo  1* EUA E 
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ANEXO 2 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA – 2000 

(Continuação) 
 

TIPO 
 CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR 
NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina 
II candesartano + hidroclorotiazida  

C09DA06 Atacand HCT/ AstraZeneca  1* Suíça E 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase pravastatina sódica  
C10AA03 

Pravacol/ Bristol-Meyers 
Squibb  1** 

Brasil/ 
Porto Rico 

(EUA) 
D 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase fluvastatina  
C10AA04 Lescol/ Novartis  1** Brasil E 

Preparações para a pele e membranas mucosas/ 
antibióticos tópicos eritromicina + acetato de zinco D06A Zineryt/ Eurofarma  1*, ‡ Brasil 

‡  

Glicocorticóides por aplicação tópica butirato de hidrocortisona 
 D07AB02 Locoid/ Eurofarma  1 Brasil D 

Fármacos queratolíticos e queratoplásticos Nicotinamida 
 D10A Papuless/ Theraskin 1  Brasil  

Fármacos queratolíticos e queratoplásticos Tretinoína 
 D10AD01 Vitanol A/ Stiefel 1**  Brasil  

Progestogênios Etonogestrel 
 G03AC08 Implanon/ Akzo Organon 

Brasil 1  Holanda D 

Progestogênios/ terapêutica de reposição hormonal norgestimato + estradiol 
hemiidratado G03FA13 Prefest/ Janssen-Cilag  1* Porto Rico 

(EUA)  

Gonadotrofinas e fármacos estimulantes da secreção de 
gonadotrofinas alfafolitropina G03GA05 Gonal F/ Serono 1**  Itália D 

Fungicidas tópicos/ derivados imidazólicos Flutrimazol 
 GO1AF18 Micetal/ Biosintética  1 Brasil  

Hormônio do crescimento Somatropina 
 H01AC01 Humatrope/ Eli Lilly 1  Brasil B 

Antagonistas do hormônio liberador da gonadotrofina Cetrorelix 
 H01CC02 Cetrotid/ Serono 1  Alemanha G 

Antibióticos/ penicilinas/ betalactâmicos não clássicos amoxicilina + sulbactam 
 J01CR02 Trifamox IBL/ Merck Bagó 1*  Argentina  

Antibióticos/ betalactâmicos não clássicos piperacilina sódica + tazobactam 
sódica J01CR05 Tazocin/ Wyeth-Whitehall 1**  Porto Rico 

(EUA) E 

Antibióticos/ macrolídicos Azitromicina 
 J01FA10 Zitromax/ Pfizer 1**  EUA C/ E4 

Quimioterápicos para os tratos respiratório e urinário/ 
fluorquinolonas rufloxacino J01MA10 Ruflox/ Eurofarma  1 †  

Antibióticos/ oxazolidinonas Linezolida 
 J01XX08 Zyvox/ Pharmacia-Pfizer 1  EUA E/ D 4 

Tuberculostáticos terizidona J04AK03 Fatol/ Lisfarma - Genzyme 
do Brasil 1  Alemanha 

‡  
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA – 2000 

(Continuação) 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR Novo Adicional 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Quimioterápicos antivirais/ tratamento de infecção pelo VIH lopinavir + ritonavir J05AE06 
J05AE03 Kaletra/ Abbott 1*  EUA E 

Quimioterápicos antivirais/ inibidores da transcriptase 
reversa não nucleosídios nevirapina J05AG01 Viramune/ Boehringer 

Ingelheim 1**  EUA C/ D 

Quimioterápicos antivirais/ tratamento da infecção pelo vírus 
da influenza zanamivir J05AH01 Relenza/ GlaxoSmithKline 1  França E 

Antineoplásicos/ agentes alquilantes/ triazenos Temozolomida 
 L01AX03 Temodal/ Schering-Plough 1  EUA E 

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogos das pirimidinas 
 
Gencitabina 
 

L01BC05 Gemzar/ Eli Lilly 1**  EUA D/ E/ G4 

Antineoplásicos/ taxanos Docetaxel 
 L01CD02 Taxotere/ Aventis Pharma - 

Sanofi-Aventis  1** Inglaterra E/ F 

Antineoplásicos/ análogos da gonadorrelina goserrelina L02AE03 Zoladex LA/ AstraZeneca  1** Reino Unido D 

Antineoplásicos /antiestrogênios e inibidores da aromatase examestano L02BG06 Aromasin/ Pharmacia/ Pfizer 1  Itália E 

Fármacos antineutropênicos/ citocinas e imunomoduladores lenograstim L03AA10 Granocyte/ Aventis Pharma 1**  Japão E 

Antineoplásicos/ diversos/ interferonas alfainterferona 2b L03AB05 Intron-A/ Schering-Plough 1**  Irlanda D 

Interleucinas/ coadjuvante de tratamento de neoplasias 
malignas não mielóides oprelvecina L03AC02 Neumega/ Wyeth  1 EUA  

Fármacos imunossupressores micofenolato de mofetila L04AA06 Cellcept/ Roche 1**  EUA D 

Fármacos imunossupressores sirolimo L04AA10 Rapamune/ Wyeth  1 Porto Rico (EUA) D 

Fármacos anti-reumáticos/ fármacos que debelam o 
processo da doença/ diversos infliximabe L04AA12 Remicade/ Schering-Plough 1  Holanda D 

Agentes antiinflamatórios não-esteróides/ compostos 
diversos celecoxibe M01AH01 Celebra/ Pfizer 1**  Porto Rico (EUA) E 

Relaxantes musculares/ agentes de ação periférica/ outros toxina botulínica tipo A M03AX01 Botox/ Allergan 1**  Irlanda C/ G4 

Agentes que afetam a calcificação/ bifosfonatos alendronato sódico M05BA04 Terost/ Ativus  1** ‡ D/ E4 

Agentes que afetam a calcificação/ bifosfonatos ácido risedrônico M05BA07 Actonel/ Aventis Pharma  1 Brasil E 

Agentes que afetam a calcificação/ bifosfonatos ácido zoledrônico M05BA08 Zometa/ Novartis  1 Suíça D 

Anestésicos locais/ derivados de amidas levobupivacaína N01BB10 Chirocaine/ Abbott  1 Irlanda  
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ANEXO 2 
 

PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA -2000 
(Continuação) 

 
TIPO 

 CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR 

Novo Adicional 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

Avalição 
TERAPÊUTICAS 

Sedativos-hipnóticos/ pirazolopirimidínicos relacionados às 
benzodiazepinas zaleplona N05CF03 Sonata/ Wyeth  1 Porto Rico 

(EUA)  

Antidepressivos/ inibidores seletos da recaptação da 
serotonina fluoxetina N06AB03 Prozac/ Eli Lilly  1** Brasil/EUA 

Espanha  

Antidepressivos/ inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina citalopram N06AB04 Cipramil/  Lundbeck  1** Dinamarca E 

Antidepressivos/ inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina cloridrato de paroxetina N06AB05 Pondera/ Eurofarma  1** Brasil E 

Antidepressivos/ inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina sertralina N06AB06 Zoloft/ Pfizer  1** México  

Antiasmáticos/ glicocorticóides propionato de fluticasona R03BA05 Flixonase/ GlaxoSmithKline  1** Brasil E 

Antiasmático/ metilxantinas doxofilina R03DA11 Aximar/ Biosintética  1 †  

Antiasmáticos/ diversos/ antagonistas dos receptores de 
leucotrienos montelucaste R03DC03 Singulair baby/ Merck Sharp 

& Dohme 1**  Reino Unido G 

Fármacos para o resfriado comum/ anti-histamínicos clorfenamina + ácido 
acetilsalicílico + cafeína R06AB54 Cheracap S/ Pharmacia-

Pfizer  1* Brasil  

Anti-histamínicos H1 de segunda geração fexofenadina R06AX26 Allegra infantil/ Aventis 
Pharma  1** EUA C (BIT) G 

Fármacos oftálmicos/ antiinflamatórios/ glicocorticóides loteprednol S01BA Alrex/ Bausch & Lomb  1 EUA E 

Fármacos oftálmicos/ soluções irrigantes carboximetilcelulose sódica S01XA Fresh Tears/ Allergan  1 Brasil  

Auxiliares de diagnóstico/ função da tireóide alfatirotropina V04CJ01 Thyrogen/ Biobrás-Novo 
Nordisk- Genzyme 1  Brasil/ EUA  

Dietéticos/ Alimentos parenterais aminoácidos + glicose + emulsão 
lipídica V06DB Clinomel/ Baxter 1*  França 

‡  

 
* combinação de princípios ativos 

** nova indicação terapêutica 
† não comerciado 
‡ fora de comércio 
1  Retirado do mercado em novembro de 2000 
2  Retirado do mercado em setembro de 2004 
3  Comércio simultâneo de produto 
4 Cotação de avaliação terapêutica dependente da indicação de uso 



 151

 
 

     Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível 
nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica 
vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de 
produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que 
melhores informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004 

 

    Classificação terapêutica segundo o Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) de Navarra 
 
Tipo A* Novidade terapêutica excecional – O novo produto farmacêutico supõe um tratamento ou 
diagnóstico eficaz para uma doença que não podia ser tratada ou diagnosticada adequadamente com 
algum produto existente. 
Tipo A Importante melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico proporciona melhoria evidente, 
quanto à eficacidade ou segurança, no tratamento para uma doença em que existia terapêutica 
disponível. 
Tipo B Modesta melhoria terapêutica – O produto farmacêutico constitui avanço modesto, mas real, sobre 
outros fármacos disponíveis no mercado (menos reações adversas, menor custo de tratamento, mais 
comodidade para o paciente, útil para pacientes com afecção definida). 
Tipo C Nula ou muito pequena melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico não tem relação de 
estrutura com nenhum fármaco utilizado (é nova entidade farmacológica), mas não traz nenhuma 
vantagem significante com respeito a outros fármacos alternativos empregados no tratamento da doença 
para a qual está indicado. O novo produto é semelhante a um ou mais fármacos disponíveis no mercado. 
Tipo D Sem classificação -  Acerca do novo produto farmacêutico há pouca bibliografia e ou pouca 
experiência de uso para que se possa estabelecer  conclusão significante. O novo fármaco não é 
comparável a nenhum outro (por exemplo: radiofármacos,  meios de contraste ou de diagnóstico, etc). 
 

Nota do autor: As categorias terapêuticas de A a F , acompanhadas do sinal ´ (linha) são avaliações por 
mim realizadas, pois se referem a produtos cujos princípios ativos não foram  mencionados até junho de 
2005 em La revue Prescrire e assim não avaliados. 

 

Observações: 
I- Nos tópicos numerados como AB.XY, as letras AB referem-se ao capítulo e XY às páginas do DTG 
(Andrejus Korokolvas, Dicionário Terapêutico Guanabara), edição 2004/2005 
II- CMDT (Current Medical  Diagnosis and Treatment), Forty-fourth Edition, 2005. 
1. 1. 10.6 – omeprazol + azitromicina + amoxicilina (Erradic – Libbs)  
2. alosetrona (Lotronex – Glaxo Wellcome)  
3. Saccharomyces cerevisiae (Florax – Hebron)  
4. 13.16 - insulina asparte (Novorapid penfill – Novo Nordisk)  
5. 13.17 – insulina glargina (Lantus – Aventis Pharma)  
 

6. 13.21 – rosiglitazona (Avandia – GlaxoSmithKline) 
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7. 13.21 – pioglitazona (Actos – Abbott) 
8. 13.22 – nateglinida (Starlix – Novartis) 
9. ácido tiótico (Tioctidan – Apsen) 

http://200.179.60.198/mdxcgi/display.exe?CTL=/mdx/mdxcgi/MEGAT.SYS&SET=83060F9042810
8DF9B7540&SYS=2&T=4726&D=1 

10. 9.16 - enoxaparina sódica (Clexane – Aventis Pharma) 
11. 9.16 - nadroparina cálcica (Flaxiparina – Sanofi-Synthélabo) 
12. 9.18 – ticlopidina (Ticlid – Sanofi-Sinthélabo) 
13. 9.13 –  alfaeptacogue ativado (Novoseven - Novo Nordisk) 
14. 9.12 - fator IX de coagulação do sangue humano liofilizado recombinante (Benefix – Wyeth) 
15. 8.15 – mononitrato de isossorbida + ácido acetilsalicílico (Vasclin – Libbs) 
16. 8.17 e 8.27 – besilato de anlodipino + maleato de enalapril (Sinergen – Biosintética) 
17. 8.17 e 8.29 - ramipril +besilato de anlodipino (naprix A – Libbs) 
18. 8.35 – irbesartano + hidroclorotiazida (Aprozide – Sanofi-Synthélabo) 
19. 8.31 – candesartano + hidrocloritiazida (Atacand HCT – AstraZeneca) 
20. 13.10 - pravastatina sódica (Pravacol – Bristol-Meyers Squibb) 
21. 13.9 – fluvastatina (Lescol - Novartis) 
22. 19.1 - eritromicina + acetato de zinco (Zineryt - Eurofarma) 
23. 21.18 - butirato de hidrocortizona (Locoid – Eurofarma) 
24. nicotinamida (Papuless – Theraskin) http://www.theraskin.com.br/ 
25. 12.40 - tretinoína (Vitanol A – Stiefel) 
26. 16.9 – etonogestrel (Implanon – Organon Brasil) 
27. norgestimato + estradiol hemiidratado (Prefest - Janssen-Cilag) 
28. 16.15 – alfafolitropina (Gonal F – Serono) 
29. 19.5 – flutrimazol (Micetal – Biosintética) 
30. 13.31 – somatropina (Humatrope – Ele Lilly) 
31. 16.18 – cetrorelix (Cetrotid – Serono) 
32. 18.74 – amoxacilina + sulbactam (Trifamox IBL – Merck Bagó) 
33. 18.73 - piperacilina sódica + tazobactam sódico (Tazocin/ Wyeth-Whitehall) 
34. 18.83 – azitromicina (Zitromax – Pfizer) 
35. 18.33 – rufloxacino (Ruflox – Eurofarma) 
36. 18.94 – linezolida (Zyvox – Pharmacia Pfizer)  La revue Prescreire nº 233, p. 735-9, 2002 
37. terizidona (Fatol – Lisfarma/ Genzyme do Brasil) 
38. 18.48 – lopinavir + ritonavir (Kaletra – Abbott) 
39. 18.49 - nevirapina (Viramune – Boehringer Ingelheim) 
40. 18.54 – zanamivir (Relenza – GlaxoSmithKline) 
41. 12.7 – temozolomida (Temodal – Schering-Plough) 
42. 12.11 – gencitabina (Gemzar – Eli Lilly) 
43. 12.22 – docetaxel (Taxotere – Aventis Pharma) 
44. 12.28 – goserrelina (Zoladex LA – AstraZeneca) 
45. 12.26 – examestano (Aromasin – Pharmacia/ Pfizer) 
46. 9.8 – lenograstim (Granocyte – Aventis Pharma) 
47. 12.33 – alfainterferona 2b (Intron-A – Schering-Plough) 
48. 9.7 – oprelvecina (Neumega – Wyeth) 
49. 22.4 – micofenolato de mofetila (Cellcept - Roche) 
50. 22.5 – sirolimo (Rapamune – Wyeth) 
51. 21.22 – infliximabe (Remicade – Schering-Plough) 
52. 21.10 – celecoxibe (Celebra – Pfizer) 
53. 20.12 – toxina botulínica tipo A (Botox – Allergan) 
54. 10.26 – ácido alendrônico/ alendronato sódico (Terost - Ativus) 
55. 13.28 – ácido risedrônico (Actonel – Aventis Pharma) 
56. 13.28 – ácido zoledrônico (Zometa – Novartis) 
57. levobupivacaína (Chirocaine - Abbott) 
58. 1.43 – dexmedetomidina (Precedex – Abbott) 
59. eletriptana (Relpax – Pfizer) 
60. 3.7 – olanzapina (Zyprexa – Eli Lilly) 
61. 3.2 - alprazolam (Frontal – Pharmacia) 
62. 1.12 – zaleplona (Sonata – Wyeth) 
63. 3.21 – fluoxetina (Prozac – Eli Lilly) 
64. 3.17 - citalopram (Cipramil/ Lundbeck) 
65. 3.21 - cloridrato de paroxetina (Pondera – Eurofarma) 
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66. 3.22 - sertralina (Zoloft – Pfizer) 
67. 11.17 - propionato de fluticasona (Flixonase - Glaxosmithkline) 
68. doxofilina (Aximar – Biosintética) 
69. 11.19 – montelucaste (Singulair baby - Merck Sharp & Dohme) 
70. 11.10 - clorfenamina + ácido acetilsalisílico + cafeína (Cheracap S – Pharmacia/ Pfizer) 
71. 7.7 - fexofenadina (Allegra infantil – Aventis Pharma) 
72. loteprednol (Alrex suspensão oftálmica 0,2% – Bausch & Lomb) 

http://www.bausch.com.br/br/resource/pharma/alrex.jsp 
73. 20.11 - carboximetilcelulose (Fresh Tears/ Allergan) 
74. 23.11 – alfatirotropina (Thyrogen – Biobrás/ Novo Nordisk/ Genzyme) http://www.thyrogen.com.br/ 
75. 13.4 – solução de aminoácidos + glicose + emulsão lipídica (Clinomel – Baxter)
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ANEXO 2 
 

TABELA 2001- PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
 

TIPO 

CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Fármacos antiúlceras/ inibidores da bomba protônica rabeprazol sódico A02BC04 Pariet/ Janssen-
Cilag  1** Japão E 

Enzimas digestivas pancreatina A09AA Creon/ Solvay 
Farma  1 Alemanha E 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais cloridrato de metformina A10BA02 Glucoformin/ Novo 
Nordisk - Biobrás 1**  Noruega E 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais glibenclamida+cloridrato 
de metformina 

A10BB01 
A10BA02 Glucovance/ Merck  1* França E 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais glimepirida A10BB12 Amaryl/ Aventis 
Pharma  1** Brasil E 

Fibrinolíticos alteplase B01AD02 Actilyse/ Boehringer 1**  Alemanha G 

Fibrinolíticos tenecteplase B01AD11 
Metalyse/ 
Boehringer 
Ingelheim 

1  Alemanha D 

Fármacos do sangue e sistema hematopiético/ antianêmico 
renal betaepoetina B03XA Recormon/ Roche  1** Alemanha D/ G4 

Preparações para a pele e membranas mucosas/ 
mucopolissacaridases hialuronidase B06AA03 Hyalozima/ Apsen 1**  Brasil  
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ANEXO 2 

 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 

(Continuação) 
 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase atorvastatina cálcica C01OA05 Lípitor/ Pfizer  1** 

Brasil/ 
Irlanda/ 

Porto Rico 
(EUA) 

E 

Antiarrítmicos/ betabloqueadores succinato de metoprolol C07AB02 Selozok/ AstraZeneca  1** Suécia E 

Anti-hipertensivos/ inibidores adrenérgicos/ betabloqueadores carvedilol C07AG02 Coreg/ Roche  1** Brasil G 

Anti-hipertensivos/ dilatadores dos vasos coronarianos/ 
bloqueadores seletivos do canal de cálcio/ diidropiridínicos barnidipino C08CA12 Vasexten/ Eurofarma  1 Brasil  

Anti-hipertensivos/ inibidores da enzima conversora da 
angiotensina ramipril C09AA05 Triatec/ Aventis 

Pharma  1** França C/ E4 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II valsartana C09CA03 Diovan/ Novartis  1 Suíça E 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II, 
diuréticos tiazídicos 

telmisartana + 
hidroclorotiazida C09DA07 Micardis HCT/ 

Boehringer Ingelheim  1* Alemanha E 

Agentes antilipêmicos ácido nicotínico C10AD02 Metri/ Libbs 1  Brasil  

Anestésicos tópicos lidocaína + prilocaína D04AB Emla/ AstraZeneca  1* Brasil D 
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Quimioterápicos antivirais imiquimode D06BB10 Aldara/ Schering 
do Brasil 1  Reino 

Unido D 

Preparações para a pele e membranas mucosas/ 
glicocorticóides 

aceponato de 
metilprednisolona D07AC14 

Advantan/ 
Schering do 
Brasil 

 1** Argentina  

Estimulantes do crescimento do cabelo alfaestradiol D11AX Avicis/ Galderma 1  Alemanha  

Preparações para a pele/ inibidor do crescimento do 
pêlo cloridrato de eflornitina D11AX16 Vaniqa/ Bristol-

Myers Squibb 1  †  

Antiinfectantes/ “Restaurador da flora vaginal” Saccharomyces 
cerevisiae G01AX Ginoflorax/ 

Hebron 1  Brasil  

Fármacos para o preparo cervical e indução do 
trabalho de parto misoprostol G02AX Prostokos/ Infan 1**  Brasil  

 
Tocolíticos/ antagonista da ocitocina acetato de atosibano G02CX01 Tractocile/ Ferring 1  Suécia E 

 
Anticoncepcionais hormonais/ orais monofásicos 

gestodeno + 
etinilestradiol G03AA10 Gestinol/ Libbs  1** Brasil E 

 
Anticoncepcionais hormonais orais bifásico desogestrel+etinilestradiol G03AB05 Gracial/ Akzo 

Nobel  1** Brasil  

 
Anticoncepcionais hormonais/ anel vaginal 

etonogestrel + 
etinilestradiol G03FA04 Nuvaring/ 

Organon 1  Holanda  

 
Anticoncepcionais hormonais 

drospirenona + 
etinilestradiol G03FA17 Yasmin/ 

Schering-Plough  1* Brasil E 
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

 
Gonadotrofinas/ hormônio luteinizante humano 
recombinante 

alfalutropina G03GA07 Luveris/ Serono 1  Suíça E 

Antiandrogênios finasterida G04BC01 Prostide/ Libbs 1**  Brasil D 

Hormônio do crescimento somatropina H01AC01 Genotropin/ 
Pharmacia-Pfizer 1**  Suíça F 

Antagonistas do hormônio liberador da gonadotrofina ganirelix H01CC01 Orgalutran/ Akzo 
Organon 1  Alemanha G 

Antidiabéticos/ hiperglicemiantes glucagon H04AA01 GlucaGen/ Novo 
Nordisk 1**  Dinamarca C 

Antibióticos/ β-lactâmicos não clássicos ertapenem J01DH03 Invanz/ Merck 
Sharp  1 França E 

Antiinfectantes/ cetolídicos (derivados semi-sintéticos 
dos macrolídicos) teletromicina J01FA15 Ketek/ Aventis 

Pharma  1 EUA F 

Antibióticos/ lincosamidas cloridrato de 
clindamicina J01FF01 Dalacin C/ Pfizer-

Pharmacia  1** Brasil D 

Antibióticos/ estreptograminas quinupristina + 
dalfopristina J01FG02 Synercid/ Aventis 

Pharma 1*  EUA D 

Antifúngicos sistêmicos/ outros caspofungina J02AX04 Cancidas/ Merck 
Sharp 1  EUA E 
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC 

NOME DE 
MARCA/ 

 PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Quimioterápicos antivirais/ tratamento de 
citomegalovirose 

cloridrato de 
valganciclovir J05AB14 Valcyte/ Roche 1  Canadá D 

Quimioterápicos antivirais/ inibidores da protease sulfato de indinavir J05AE02 Crixivan/  Merck 
Sharp & Dhome 1**  EUA B 

Quimioterápicos antivirais/ nucleosídios e nucleotídios 
inibidores da transcriptase reversa 

sulfato de abacavir + 
lamivudina + 
zidovudina 

J05AF Triovir/ 
GlaxoSmithKline 1*  Inglaterra E 

Antineoplásicos/ alquilantes/ nitrosuréias fotemustina L01AD05 Muphoran/ 
Servier  1** França E 

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogos do ácido 
fólico metotrexato L01BA01 Biometrox/ 

Biosintética  1** Índia  

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogo das 
pirimidinas capecitabina L01BC06 Xeloda/ Roche  1** EUA E 

Antineoplásicos/ diversos gentuzumabe - 
ozogamicina L01XC05 Mylotarg/ Wyeth 1*  EUA  

Antineoplásicos/ diversos cloridrato de 
irinotecana L01XX19 

Camptosar/ 
Pharmacia-
Pfizer 

1**  EUA D 

Antineoplásicos/ diversos mesilato de imatinibe L01XX28 Glivec/ Novartis 1  Suíça D 

Fármacos imunossupressores basiliximabe L02AA09 Simulect/ 
Novartis 1**  Suíça D 
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Antineoplásicos/ antiestrogênios e inibidores da 
aromatase letrozol L02BG04 Femara/ Novartis 1**  Suíça D/ G4 

Citocinase imunomoduladores/ interferonas betainterferona 1b L03AB08 Betaferon/ Schering 
do Brasil 1**  EUA C 

Quimioterápicos antivirais/ interferonas alfapeginterferona 2b L03AB10 Pegintron/ 
Schering-Plough 1  Irlanda D 

Quimioterápicos antivirais/ interferonas alfapeginterferona 2a L03AB11 Pegasys/ Roche 1  Suíça D 

Antineoplásicos/ diversos imunocianina L03AX10 Immucothel/ Meizler 1  †  

Antiinflamatórios não esteróides/ derivados do ácido 
arilacético, combinações de vitaminas 

diclofenaco sódico + 
nitrato de tiamina + 
cloridrato de piridoxina 
+ cianocobalamina 

M01AB55 
A11DB Alginac/ Merck  1* Brasil F’ 

Antiinflamatórios não-esteróides/ compostos 
diversos celecoxibe M01AH01 Celebra/ Pfizer 1**  Porto Rico 

(EUA) E 

Antiinflamatórios não esteróides/ compostos diversos rofecoxibe M01AH02 Vioxx/ Merck Sharp 

& Dohme  12, ** México E 

Miorrelaxantes periféricos/ bloqueadores não 
despolarizantes 

brometo de 
pipecurônio M03AC06 Arduan/ Meizler  1 †  

Miorrelaxantes periféricos/ bloqueadores não 
despolarizantes brometo de rocurônio M03AC09 Esmeron/ Akzo 

Organon  1** Holanda  
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC 

NOME DE 
MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Relaxantes musculares/ agentes de ação periférica/ 
outros toxina botulínica tipo A M03AX01 Dysport/ 

Biosintética 1**  França C/ G4 

Agentes que afetam a calcificação/ bifosfonatos alendronato sódico M05BA04 
Fosamax/ 
Merck Sharp 
& Dhome 

 1** México D/ E4 

Antiepilépticos/ diversos topiramato N03AX11 
Topamax/ 
Janssen-
Cilag 

1**  Suíça C 

Antagonistas do homônio liberador da gonadotrofina/ 
inibidores da prolactina 

cabergolina N04BC06 Dostinex/ 
Pfizer  1** Itália C 

Fármacos usados na disfunção erétil cloridrato de apomorfina N04BC07 Uprima/ 
Abbott 1  Reino Unido E 

Fármacos antipsicóticos/ pirimidinonas risperidona N05AX08 
Risperdal/ 
Janssen-
Cilag 

1**  Itália E 

Antiasmáticos/ glicocorticóides budesonida R01AD05 
Pulmicort 
Turbuhaler/ 
AstraZeneca 

 1** Brasil D 

Antiasmáticos/ agonistas betadrenérgicos fumarato de formoterol R03AC13 
Oxis 
Turbuhaler/ 
AstraZeneca 

 1** Suécia E 

Antiasmáticos/ agonistas betadrenérgicos/ 
glicocorticóides 

fumarato de 
formoterol+budesonida R03AK07 Foraseq/ 

Novartis  1* Suíça/ Holanda E 

Antiasmáticos/ agonistas betadrenérgicos/ 
glicocorticóides 

fumarato de 
formoterol+budesonida R03AK07 

Symbicort 
turbuhaler/ 
AstraZeneca 

 1* Suécia E 
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PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO,SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2001 
(Continuação) 

TIPO 
CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR Novo Adicional 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Relaxantes musculares/ agentes de ação periférica/ 
outros toxina botulínica tipo A M03AX01 Dysport/ 

Biosintética 1**  França C/ G4 

Antialérgicos/ anti-histamínicos H1 de 2ª geração desloratadina R06AX27 Desalex/ Schering-
Plough  1 México E 

Fármacos oftálmicos/ glicocorticóides, antiinfectantes sulfato de 
gentamicina+dexametasona S01CA01 Dexamitrex/ 

Bausch & Lomb  1* Alemanha F 

Fármacos oftálmicos/ antiglaucomatosos/ diversos bimatoprosta S01EE03 Lumigan/ Allergan  1 Brasil E 

Fármacos oftálmicos/ antiglaucomatosos/ diversos travoprosta S01EE04 Travatan/ Alcon  1 EUA D 

Agentes desintoxicantes para o tratamento 
antineoplásico rasburicase V03AF07 Fasturtec/ Sanofi 1  França E 

Meios de contraste radiográfico/ amidotrizoatos iodixanol V08AB09 
Visipaque/ Sanofi-
Synthélabo – 
Sanofi Aventis 

 1 †  

 
* combinação de princípios ativos 

** nova indicação terapêutica 
† não comerciado 
‡ fora de comércio 
1  Retirado do mercado em agosto de 2001 
2  Retirado do mercado em setembro de 2004 
3   Comércio simultâneo de produto 
4 Cotação de avaliação terapêutica dependente da indicação de uso 
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   Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum 
tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto 
adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores 
informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

Classificação terapêutica segundo o Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) de Navarra 
 
Tipo A* Novidade terapêutica excecional – O novo produto farmacêutico supõe um tratamento ou diagnóstico 
eficaz para uma doença que não podia ser tratada ou diagnosticada adequadamente com algum produto 
existente. 
Tipo A Importante melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico proporciona melhoria evidente, quanto à 
eficacidade ou segurança, no tratamento para uma doença em que existia terapêutica disponível. 
Tipo B Modesta melhoria terapêutica – O produto farmacêutico constitui avanço modesto, mas real, sobre 
outros fármacos disponíveis no mercado (menos reações adversas, menor custo de tratamento, mais 
comodidade para o paciente, útil para pacientes com afecção definida). 
Tipo C Nula ou muito pequena melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico não tem relação de 
estrutura com nenhum fármaco utilizado (é nova entidade farmacológica), mas não traz nenhuma vantagem 
significante com respeito a outros fármacos alternativos empregados no tratamento da doença para a qual está 
indicado. O novo produto é semelhante a um ou mais fármacos disponíveis no mercado. 
Tipo D Sem classificação -  Acerca do novo produto farmacêutico há pouca bibliografia e ou pouca experiência 
de uso para que se possa estabelecer  conclusão significante. O novo fármaco não é comparável a nenhum 
outro (por exemplo: radiofármacos,  meios de contraste ou de diagnóstico, etc). 
 

Nota do autor: As categorias terapêuticas de A a F , acompanhadas do sinal ´ (linha) são avaliações por mim 
realizadas, pois se referem a produtos cujos princípios ativos não foram  mencionados até junho de 2005 em La 
revue Prescrire e assim não avaliados. 

 

Observações: 
I- Nos tópicos numerados como AB.XY, as letras AB referem-se ao capítulo e XY às páginas do DTG (Andrejus 
Korokolvas, Dicionário Terapêutico Guanabara), edição 2004/2005 
II- CMDT (Current Medical  Diagnosis and Treatment), Forty-fourth Edition, 2005. 
 
1. 10.7 – rabeprazol sódico (Pariet - Janssen-Cilag) 
2. 10.28 – pancreatina (Creon – Sintofarma) 
3. 13.20 –  cloridrato de metformina (Glucoformin - Novo Nordisk – Biobrás) 
4. glibenclamida + cloridrato de metformina (Glucovance - Merck) 
5. 13.18 – glimepirida (Amaryl – Aventis Pharma) 
6. 9.20 - alteplase (Actilyse – Boehringer) 
7. 9.21 – tenecteplase (Metalyse – Boehringer Ingelheim) 
8. 9.6 – betaepoetina (Recormon – Roche) 
9. hialuronidase (Hyalozima - Apsen) 
10. 13.9 - atorvastatina cálcica (Citalor/ Lipitor - Pfizer) 
11. 8.10 - succinato de metoprolol (Selozok – AstraZeneca) 
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12. 8.21 - carvediol (Coreg – Roche) 
13. barnidipino (Vasexten – Eurofarma) 
14. 8.28 - ramipril (Triatec – Aventis Pharma) 
15. 8.33 - valsartana (Diovan – Novartis) 
16. 8.33 e 14.02 –  telmisartana + hidroclorotiazida (Micardis HCT - Boehringer Ingelheim) 
17. ácido nicotínico (Metri – Libbs) 
18. 19.12 - lidocaína + prilocaína (Emla - AstraZeneca) 
19. 19.17 – imiquimode (Aldara – Schering do Brasil) 
20. 21.19 - aceponato de metilprednisolona (Advantan - Schering do Brasil) 
21. 19.21 – alfaestradiol (Avicis – Galderma) 
22. cloridrato de eflornitina (Vaniqa – Bristol-Myers Squibb) http://www.bristol.com.br/ 
23. Saccharomyces cerevisiae (Ginoflorax – Hebron) 
24. 23.24 - misoprostol (Prostokos – Infan) 
25. acetato de atosibano (Tractocile - Ferring) http://www.ferring.com.br/ 
26. 16.14 – gestodeno + etinilestradiol (Gestinol – Libbs) 
27. 16. - desogestrel+etinilestradiol (Gracial - Akzo Nobel) 
28. 16.10 – etonogestrel + etinilestradiol (Nuvaring – Organon) 
29. 16.9 - drospirenona + etinilestradiol (Yasmin – Schering-Plough) 
30. 16.17 – alfalutropina (Luveris – Serono) 
31. 16.3 – finasterida (Prostide – Libbs) 
32. 13.31 – somatropina (Genotropin – Pfizer-Pharmacia) 
33. 16.19 – ganirelix (Orgalutran – Akzo Organon) 
34. 13.23 – glucagon (GlucaGen – Novo Nordisck) 
35. 18.71 – ertapenem (Invanz – Merck Sharp) 
36. 18.96 – teletromicina (Ketek – Aventis Pharma) 
37. 18.91 – cloridrato de clindamicina (Dalacin C - Pfizer-Pharmacia) 
38. quinupristina + dalfopristina (Synercid – Aventis Pharma) 
39. 18.23 – caspofungina (Cancidas – Merck Sharp) 
40. cloridrato de valganciclovir (Valcyte – Roche)  http://www.roche.com.br/Products/valcyte_PT.htm 
41. 18.46 – sulfato de indinavir (Crixivan – Merck Sharp & Dhome) 
42. 18.40, 18.47 e 18.55 - sulfato de abacavir + lamivudina + zidovudina (Triovir – GlaxoSmithKline) 
43. fotemustina (Muphoran – Servier) 
44. 12.7 – metotrexato (Biometrox – Biosintética) 
45. 12.10 - capecitabina (Xeloda – Roche) 
46. gentuzumabe - ozogamicina (Mylotarg – Wyeth) http://www.wyeth.com/content/ShowLabeling.asp?id=119 
47. 12.34 - cloridrato de irinotecana (Camptosar – Pharmacia-Pfizer) 
48. 12.32 – mesilato de imatinibe (Glivec – Novartis) 
49. basiliximabe (Simulect - Novartis) 
50. 12.27 – letrozol (Femara – Novartis) 
51. 12.34 – betainterferona 1b (Betaferon - Schering do Brasil) 
52. 18.51 – alfapeginterferona 2b (Pegintron – Schering-Plough) 
53. 18.51 – alfapeginterferona 2a (Pegasys – Roche) 
54. imunocianina (Immucothel – Meizler) 
55. 21.3 - diclofenaco sódico + cianocobalamina + cloridrato de piridoxina + nitrato de tiamina (Alginac - Merck) 
56. 21.10 – celecoxibe (Celebra – Pfizer) 
57. 21.11 - rofecoxibe (Vioxx – Merck Sharp) 
58. brometo de pipecurônio (Arduan – Meizler) http://www.meizler.com.br/?id=73,1,produtos,2,17,cat,89,prod 
59. 5.6 – brometo de rocurônio (Esmeron - Akzo Organon) 
60. 20.12 – toxina botulínica tipo A (Dysport - Biosintética) 
61. 10.26 – alendronato sódico (Fosamax – Merck Sharp & Dhome) 
62. 1.20 - topiramato (Topamax – Janssen-Cilag) 
63. cabergolina (Dostinex - Pfizer) 
64. 23.19 – cloridrato de apomorfina (Uprima – Abbott) 
65. 3.11 – risperidona (Risperdal - Janssen-Cilag) 
66. 11.16 - budesonida (Pulmicort Turbuhaler – AstraZeneca) 
67. 11.13 – fumarato de formoterol (Oxis Turbuhaler - AstraZeneca) 
68. 11.16 e 11.12 - fumarato de formoterol+budesonida (Foraseq – Novartis) 
69. fumarato de formoterol+budesonida (Symbicort turbuhaler - AstraZeneca) 
70. 7.5 – desloratadina (Desalex – Schering-Plough) 
71. sulfato de gentamicina+dexametasona (Dexamytrex/ Bausch & Lomb) 
72. 20.8 – bimatoprosta (Lumigan – Allergan) 
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73. 20.9 – travoprosta (Travatan – Alcon) 
74. rasburicase (Fasturtec – Sanofi) 
75. iodixanol (Visipaque – Sanofi-Synthélabo/ Sanofi Aventis) http://www.sanofi-synthelabo.com.br/index.html 
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ANEXO 2 
 

 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2002 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ PRODUTOR NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 
Fármacos antiúlceras/ inibidores da bomba protônica rabeprazol sódico A02BC04 Pariet/ Janssen-Cilag  1** Japão E 

Fármacos antiúlceras/ combinações para erradicação de Helicobater pylori pantoprazol +amoxicilina + 
claritromicina A02BD04 Pantopac/ Altana  1* Brasil 

†  

Fármacos do trato gastrintestinal/ digestivos/ análogos/ agonista do 
receptor 5-HT4 

tegaserode A03AE02 Zelmac/ Novartis 1  Suíça  

Fármacos antiobesidade/ outros orlistate A08AB01 Xenical/ Roche 1**  Suíça D 
Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais cloridrato de metformina A10BA02 Glifage/ Merck 1**  França E 

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais nateglinida + cloridrato de 
metformina 

A10BX03 
A10BA02 Starform/ Novartis  1* Suíça 

Brasil  

Antitrombóticos/ antiagregante plaquetário, vasodilator coronariano dipiridamol B01AC07 Persantin/ Boehringer Ingelheim 1**  Argentina  
Antiagregante plaquetário para trombocitose de causa desconhecida cloridrato de anagrelida B01AC14 Agrylin/ Sigma Pharma 1  Brasil  
Antitrombóticos/ diversos alfadrotrecogina B01AD10 Xigris/ Eli Lilly 1  EUA G 
Antitrombóticos/ diversos cilostazol B01AX Cebralat/ Libbs 1  Brasil  
Substitutos do sangue e soluções para perfusão/ aditivos glicerofosfato de sódio B05XA14 Glycophos/ Fresenius 1  Noruega  
Fármacos para insuficiência cardíaca congestiva/ outros fármacos 
inotrópicos levosimendana C01CX08 Simdax/ Abbott 1  Finlândia  

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II losartana monopotássica C09CA01 Cozaar/ Merck Sharp & Dhome 1**  Inglaterra 
México E 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II valsartana C09CA03 Diovan/ Novartis  1** Suíça E 

Preparações para a pele e membranas mucosas/ antibióticos 
sulfato de polimixina B + 
bacitracina zíncica + sulfato de 
neomicina 

D06AX Plysporin/ Pfizer  1** EUA  

Preparações para a pele e membranas mucosas/ antiinfectantes ácido fusídico + valerato de 
betametasona 

D06AX01 
D07AC01 Verutex B/ Roche  1* Irlanda 

†  

Preparações para a pele e membranas mucosas/ antiinfectantes aciclovir D06BB03 Zovirax/ GlaxoSmithKline 1**  Itália E 
Preparações para pele e membranas mucosas/ antiinflamatórios/ 
glicocorticosteróides 

valerato de betametasona + 
hialuronidase D07XC01 Postec/ Apsen  1* Brasil  

Preparações para a pele e membranas mucosas/ agentes 
despigmentantes 

acetonido de fluocinolona + 
hidroquinona + tretinoína D07XD Tri-luma/ Galderma 1*  EUA  

Preparações para a pele e mucosas/ antiacnéicos clindamicina + peróxido de 
benzoíla D10AE51 Climdoxyl/ Stiefel  1* Brasil  

Preparações para a pele/ antiprurítico pimecrolimo D11AX15 Elidel/ Novartis 1  Alemanha F 
Preparações para a pele/ fungicidas tópicos/ derivados imidazólicos e 
triazólicos butoconazol G01AF15 Gynazole/ Sigma Pharma  1 EUA E 

Anticoncepcionais/ progestogênios/ estrogênios/ transdérmico norelgestromina + 
etinilestradiol G03AA13 Evra/ Janssen-Cilag  1* Alemanha E 

Progestogênios didrogesterona G03DB01 Duphaston/ Solvay Farma  1 Holanda  

Progestogênios combinados a estrogênios didrogesterona + estradiol 
hemiidratado G03FA Femoston/ Solvay Farma  1* Holanda E 
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 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA – 2002 
((Continuação) 

 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 
Progestogênios/ terapêutica de reposição 
hormonal 

norgestimato + estradiol 
hemiidratado G03FA13 Prefest/ Janssen-

Cilag  1* Porto Rico 
(EUA)  

Gonadotrofinas e fármacos estimulantes da 
secreção de gonadotrofinas alfacoriogonadotropina G03GA08 Ovidrel/ Serono 1  Itália D 

Antiandrogênios acetato de ciproterona + 
etinilestradiol G03HB01 Diane 35/  

Schering do Brasil 1*  Brasil E 

Agentes antineoplásicos/ análogos da 
somatostatina lanreotida H01CB03 Somatuline LP/ 

Biosintética 1  França  

Agentes que afetam a calcificação/ tratamento de 
hiperparatireoidismo secundário à insuficiência 
renal crônica 

paricalcitol H05B Zemplar/ Abbott  1 † B (BIT) 

Antibióticos/ betalactâmicos não clássicos piperacilina sódica + 
tazobactam sódica J01CR05 Tazocin/ Wyeth-

Whitehall 1**  Porto Rico 
(EUA) E 

Antibióticos/ cefalosporinas cloridrato de cefepima J01DA24 Maxcef/ Bristol-
Myers Squibb  1** Equador E 

Antibiótico/ macrolídeos/ azalídeos azitromicina J01FA10 Zitromax/ Pfizer 1**  EUA E/ C4 

Antibióticos/ polipeptídios colistimetato de sódio J01XB Colis-Tek/ Opem 1  EUA  
Antifúngicos sistêmicos/ derivados imidazólicos e 
triazólicos voriconazol J02AC Vfend/ Pfizer  1 França B/ D/ G 4 

Antifúngicos sistêmicos/ outros caspofungina J02AX04 Cancidas/ Merck 
Sharp 1  EUA E 

Quimioterápicos antivirais cloridrato de valaciclovir J05AB11 Valtrex/ 
GlaxoSmithKline  1** Espanha C 

Quimioterápicos antivirais/ tratamento da influenza oseltamivir J05AH02 Tamiflu/ Roche 1**  Suíça E 
Imunoglobulinas/humana imunoglobulina humana J06BA02 Sandoglobulina/ 

Meizler  1** Suíça C 

Antineoplásicos/ alquilantes/ mostardas 
nitrogenadas melfalano L01AA03 Alkeran/ 

GlaxoSmithKline 1**  Inglaterra G 

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogo do ácido 
fólico metotrexato L01BA01 Tecnomet/ Zodiac 1**  Argentina E 
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 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA – 2002 
(Continuação) 

 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Antineoplásicos/ taxanos docetaxel L01CD02 
Taxotere/ Aventis 
Pharma - Sanofi-
Aventis 

 1** Inglaterra E/ F4 

Anticoagulantes/ de ação direta/ derivado da 
heparina fondaparinux sódico L01D04 Arixtra/ Sanofi  1 França E 

Antineoplásicos/ anticorpos monoclonais rituximabe L01XC02 Mabthera/ Roche 1**  Suíça D 
Preparações para a pele/ fármacos queratolíticos e 
queratoplásticos ácido aminolevulínico L01XD03 Levulan/ Schering 

do Brasil 1  †  

Antineoplásicos/ agentes diversos mesilato de imatinibe L01XX28 Glivec/ Novartis 1**  Suíça D 
Fármacos imunossupressores micofenolato de 

sódio L04AA06 Myfortic/ Novartis  1 Suíça E 

Antiinflamatórios não esteróides/ inibidores da 
ciclooxigenase 2 valdecoxibe M01AH03 Bextra/ Pfizer  15 Porto Rico 

(EUA) E 

Antiinflamatórios não esteróides/ inibidores da 
ciclooxigenase 2 parecoxibe M01AH04 Bextra IM/IV/ Pfizer  1 Porto Rico 

(EUA) E 

Antiinflamatórios não esteróides/ inibidores da 
ciclooxigenase 2 etoricoxibe M01AH05 Arcoxia/ Merck 

Sharp & Dohme  1 EUA  

Antireumáticos/ diversos 
glicosamina + 
cloridrato de 
lidocaína 

M01AX05 
N01BB52 Ingeflex/ Zodiac  1* Argentina 

†  

Antiinflamatórios não esteróides, analgésicos 
opióides 

diclofenaco sódico + 
fosfato de codeína M02AA59 Codaten/ Novartis  1* Brasil  

Agentes que afetam a calcificação/ bifosfonatos ácido zoledrônico M05BA08 Zometa/ Novartis  1** Suíça D 
Anestésicos intravenosos cloridrato de 

remifentanila N01AH06 Ultiva/ 
GlaxoSmithKline  1** Inglaterra  

Hipnoanalgésicos/ analgésicos 
cloridrato de 
tramadol + 
paracetamol 

N02AX52 Ultracet/ Janssen-
Cilag  1* Suíça E 
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 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA – 2002 
(Continuação) 

 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 
Antiepilépticos/ benzodiazepínicos clonazepam N03AE01 Rivotril/ Roche 1**  Brasil  
Antiepilépticos/ derivados do GABA gabapentina N03AX12 Neurontin/ Pfizer 1**  Colômbia D 

Antipsicóticos/ benzotiazolilpiperazínicos cloridrato de ziprasidona N05AE04 Geodon/ Pfizer-
Pharmacia 1**  Alemanha  

Anestésicos locais/ derivados de amidas cloridrato de ropivacaína N05AX12 Naropin/ AstraZeneca  1** Suécia D 
Antidepressivos/ inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina citalopram N06AB04 Cipramil/ Lundbeck  1** Dinamarca E 

Antidepressivos/ inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina paroxetina N06AB05 Aropax/ 

GlaxoSmithKline 1**  Brasil E 

Antidepressivos/ inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina sertralina N06AB06 Zoloft/ Pfizer  1** México  

Antidepressivos/ inibidores seletivos de recaptação da 
serotonina escitalopram N06AB10 Lexapro/ Lundbeck  1 Dinamarca E 

Fármacos para o resfriado comum/ analgésicos/ aminas 
simpatomiméticas 

parecetamol + cloridrato 
de fenilefrina R01BA53 Naldecon Dia/ Bristol-

Myers Squibb  1* Brasil  

Antiasmáticos/ anticolinérgicos brometo de tiotrópio R03BB04 Spiriva/ Boehringer 
Ingelheim  1 Brasil C 

Antiasmáticos/ diversos zafirlucaste R03DC01 Accolate/ AstraZeneca 1**  Reino Unido  
Antialérgicos/ anti-histamínicos H1 de 2ª geração desloratadina R06AX27 Desalex/ Schering-

Plough  1** México E 

Fármacos oftálmicos/ antiglaucomatosos maleato de 
timolol+latanoprosta S01ED51 Xalacom/ Pfizer-

Pharmacia  1* Bélgica D 

Fármacos oftálmicos/ anestésico tópico oxibuprocaína S01HA01 Oxinest/ Latinofarma  1 Brasil D 

Agentes quelantes deferiprona V03AC02 Ferriprox/ Farmalab 
Chiesi 1  Canadá G 

Agentes quelantes/ hiperfosfatemia na hemodiálise sevelamer V03AE02 Renagel/ Genzyme 1  EUA D 

Dietéticos/ alimentos parenterais combinação de sais 
minerais V06DA Plasmalyte/ Baxter 1*  EUA  

Dietéticos/ alimentos parenterais lipídios V06DB Clinoleic/ Baxter 1**  França  
* combinação de princípios ativos 

** nova indicação terapêutica 
† não comerciado 
‡ fora de comércio 

1  Retirado do mercado em agosto de 2001 
2  Retirado do mercado em setembro de 2004 
3  Comércio simultâneo de produto 
4 Cotação de avaliação terapêutica dependente da indicação de uso 
5  Retirado do mercado em abril de 2005 
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Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível 
nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica 
vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de 
produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que 
melhores informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

 

 Classificação terapêutica segundo o Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) de Navarra 
 
Tipo A* Novidade terapêutica excecional – O novo produto farmacêutico supõe um tratamento ou 
diagnóstico eficaz para uma doença que não podia ser tratada ou diagnosticada adequadamente com 
algum produto existente. 
Tipo A Importante melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico proporciona melhoria evidente, 
quanto à eficacidade ou segurança, no tratamento para uma doença em que existia terapêutica 
disponível. 
Tipo B Modesta melhoria terapêutica – O produto farmacêutico constitui avanço modesto, mas real, sobre 
outros fármacos disponíveis no mercado (menos reações adversas, menor custo de tratamento, mais 
comodidade para o paciente, útil para pacientes com afecção definida). 
Tipo C Nula ou muito pequena melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico não tem relação de 
estrutura com nenhum fármaco utilizado (é nova entidade farmacológica), mas não traz nenhuma 
vantagem significante com respeito a outros fármacos alternativos empregados no tratamento da doença 
para a qual está indicado. O novo produto é semelhante a um ou mais fármacos disponíveis no mercado. 
Tipo D Sem classificação -  Acerca do novo produto farmacêutico há pouca bibliografia e ou pouca 
experiência de uso para que se possa estabelecer  conclusão significante. O novo fármaco não é 
comparável a nenhum outro (por exemplo: radiofármacos,  meios de contraste ou de diagnóstico, etc). 
 

Nota do autor: As categorias terapêuticas de A a F , acompanhadas do sinal ´ (linha) são avaliações por 
mim realizadas, pois se referem a produtos cujos princípios ativos não foram  mencionados até junho de 
2005 em La revue Prescrire e assim não avaliados. 

Observações: 

I- Nos tópicos numerados como AB.XY, as letras AB referem-se ao capítulo e XY às páginas do DTG 
(Andrejus Korokolvas, Dicionário Terapêutico Guanabara), edição 2004/2005 
II- CMDT (Current Medical  Diagnosis and Treatment), Forty-fourth Edition, 2005. 
76. 10.7 – rabeprazol sódico (Pariet - Janssen-Cilag) 
77. 1. 10.6 – pantoprazol + amoxicilina + claritromicina (Pantopac - Altana) 
78. 10.29 – tegaserode (Zelmac – Novartis) 
79. 13.3 – orlistate (Xenical – Roche) 
80. 13.20 –  cloridrato de metformina (Glifage - Merck) 
81. 13.20 e 13.22 - nateglinida + cloridrato de metformina (Starform - Novartis) 
82. 9.18 – dipiridamol (Persantin - Boehringer Ingelheim) 
83. cloridrato de anagrelida (Agrylin – Sigma Pharma) CMDT 2004 
84. 9.18 – alfadrotrecogina (Xigris – Eli Lilly) 
85. 9.17 – cilostazol (Cebralat – Libbs) 
86. glicerofosfato de sódio (Glycophos – Fresenius) 
87. 8.5 – levosimendana (Simdax – Abbott) 
88. 8.32 - losartana monopotássica (Cozaar - Merck Sharp & Dhome) 
89. 8..33 – valsartana (Diovan 40 – Novartis) 
90. sulfato de polimixina B + bacitracina zíncica + sulfato de neomicina (Plysporin - Pfizer) 
91. 18.95 - ácido fusídico + valerato de betametasona (Verutex B - Roche) 
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92. 18.41 – aciclovir (Zovirax – GlaxoSmithKline) 
93. valerato de betametasona + hialuronidase (Postec – Apsen) 
94. acetonido de fluocinolona + hidroquinona + tretinoína (Tri-Luma – Galderma) 
95. clindamicina + peróxido de benzoíla (Climdoxyl/ Stiefel) 
96. pimecrolimo (Elidel – Novartis) 
97. butoconazol (Gynazole – Sigma Pharma) 
98. 16.11 - norelgestromina + etinilestradiol (Evra - Janssen-Cilag) 
99. 16.8 - didrogesterona (Duphaston 10mg tab – Sintofarma) 
100. didrogesterona + estradiol hemiidratado (Femoston – Solvay Farma) DEF eletrônico 

http://www.epuc.com.br/def/ 
101. norgestimato + estradiol hemiidratado (Prefest - Janssen-Cilag) 
102. 16.15 - alfacoriogonadotropina (Ovidrel – Serono) 
103. 16.3 - acetato de ciproterona + etinilestradiol (Diane 35 -  Schering do Brasil) 
104. 12.29 – lanreotida (Somatuline LP – Biosintética) 
105. paricalcitol (Zemplar – Abbott) Goodman & Gilman 10th edition,  p.1731 
106. 18.73 - piperacilina sódica + tazobactam sódico (Tazocin/ Wyeth-Whitehall) 
107. 18.69 - cloridrato de cefepima (Maxcef - Bristol-Myers Sqibb) 
108. azitromicina (Zitromax – Pfizer) 
109. 18.81 – colistimetato de sódio (Colis-Tek – Opem) 
110. 18.20 – voriconazol (Vfend – Pfizer)  La revue Prescrire, nº 243, p. 654-58, 2003 
111. 18.23 – caspofungina (Cancidas – Merck Sharp & Dhome) 
112. 18. 53 - cloridrato de valaciclovir  (Valtrex – GlaxoSmithKline) 
113. 18.49 – oseltamivir (Tamiflu – Roche) 
114. 17.6 –  imunoglobulina humana (Sandoglobulina – Meizler) 
115. 12.5 – melfalano (Alkeran – GlaxoSmithKline) 
116. 12.7 – metotrexato (Tecnomet - Zodiac) 
117. 12.22 – docetaxel (Taxotere – Aventis Pharma) 
118. fondaparinux sódico (Arixtra – Sanofi) http://www.sanofi-synthelabo.com.br/index.html 
119. 12.38 – rituximabe (Mabthera – Roche) 
120. ácido aminolevulínico (Levulan – Schering do Brasil) 
121. 12.32 – mesilato de imatinibe (Glivec – Novartis) 
122. 22.4 – micofenolato de sódio (Myfortic – Novartis) 
123. 21.12 – valdecoxibe (Bextra – Pfizer) 
124. 21.12 - parecoxibe (Bextra IM/IV – Pfizer) 
125. 21.11 – etoricoxibe (Arcoxia – Merck Sharp) 
126. 21.21 - glicosamina + cloridrato de lidocaína (Injeflex – Zodiac) 
127. diclofenaco sódico + fosfato de codeína (Codaten - Novartis) 
128. 13.28 – ácido zoledrônico (Zometa – Novartis) 
129. 1.6 - cloridrato de remifentanila (Ultiva - GlaxoSmithKline) 
130. 1.30 e 1.32 - cloridrato de tramadol + paracetamol (Ultracet - Janssen-Cilag) 
131. 1.15 - clonazepam (Rivotril – Roche) 
132. 1.18 - gabapentina (Neurontin – Pfizer) 
133. 3.12 – cloridrato de ziprasidona (Geodon - Pfizer-Pharmacia) 
134. 4.5 - cloridrato de ropivacaína (Naropin/ AstraZeneca) 
135. 3.17 – citalopram (Cipramil - Lundbeck) 
136. 3.21 – paroxetina (Aropax – GlaxiSmithKline) 
137. 3.22 - sertralina (Zoloft – Pfizer) 
138. 3.17 - escitalopram (Lexapro – Lundbeck) 
139. 11.8 - paracetamol + cloridrato de fenilefrina (Naldecon Dia - Bristol-Myers Squibb) 
140. 11.19 – brometo de tiotrópio (Spiriva – Boehringer Ingelheim) 
141. 11.21 – zafirlucaste (Accolate – AstraZeneca) 
142. 7.5 – desloratadina (Desalex – Schering-Plough) 
143. 20.8 - maleato de timolol+latanoprosta (Xalacom - Pfizer-Pharmacia) 
144. oxibuprocaína (Oxinest – Latinofarma) http://www.latinofarma.com.br/produtos/oxinest.asp 
145. deferiprona (Ferriprox – Farmalab) http://www.farmalabchiesi.com.br/faproferriprox.htm 
146. sevelamer (Renagel – Genzyme) http://www.genzyme.com.br/prod/br_p_pt_login.asp 
147. 14.12 - combinação de sais minerais (Plasmalyte/ Baxter) 
148. 13.6 – lipídios (Clinoleic – Baxter) 
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ANEXO 2 
 

 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2003 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ PRODUTO NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 
Fármacos gastrintestinais/ inibidores da bomba 
protônica, 
antidopaminérgicos 

lansoprazol + domperidona A02BC03 
A03FA03 LansoDom/ Medley  1* Brasil  

Quimioterapia antineoplásica/ adjuvantes aprepitante A04AD12 Emend/ Merck-Sharp & Dohme 1  EUA E 
Catárticos/ formadores de massa policarbofila A06AC08 Muvinor/ Libbs 1  Brasil  
Antidiabéticos/ insulinas de ação prolongada/ 
insulina glargina insulina glargina A10AE04 Lantus – Lantus Optiset/ Aventis 

Pharma 1**  Alemanha D 

Outros produtos para o trato alimentício e 
metabolismo 

ácido pentaeicosanóico + 
palmítico + palmitoléico + 
esteárico + oléico + linoléico + 
eicosanóico + outros 

A16 Omegaven/ Fresenius 1*  Alemanha  

Enzimas de reposição/ doença-de-gaucher imiglucerase A16AB02 Cerezyme/ Lisfarma - Genzyme 1  EUA B/ D4 

Anticoagulantes/ ação indireta varfarina sódica B01AA03 Coumadin/ Bristol-Myers Squibb  1 Porto Rico 
(EUA)  

Antitrombóticos/ diversos clopidogrel B01AC04 Iscover/ Bristol Myers Squibb  1** França  
Antagonista de receptor da endotelina/ tratamento 
da hipertensão pulmonar primária bosentana C02KX01 Tracleer/ ActelionPharmaceuticals 1  Canadá C 

Anti-hipertensivos/ inibidores da enzima conversora 
da angiotensina, antilipêmicos/ inibidores da HMG-
CoA redutase, Antiagregantes plaquetários 

lisinopril + sinvastatina + ácido 
acetilsalicílico 

C09AA03 
C10AA01 
B01AC06 

Prevencor ECA/ Medley  1* Brasil  

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da 
angiotensina II irbesartana C09CA04 Aprovel/ Sanofi-Synthélabo; 

Ávapro/ Bristol Myers Squibb  1** , 3 EUA E 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da 
angiotensina II olmesartana C09CA08 Benicar/ Sankyo Pharma  1 Brasil E 

Fármacos anti-hipertensivos/ antagonistas do 
receptor da angiotensina II, bloqueadores seletivos 
do canal de cálcio 

losartana + besilato de 
anlodipino C09D Lotar/ Biosintética 1*  Brasil  
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ANEXO 2 
 

 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2003 
(Continuação) 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ PRODUTO NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 
Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor  da 
angiotensina II, bloqueadores seletivos do canal 
de cálcio 

valsartana + anlodipino C09D Diovan AMLO/ Novartis  1* Suíça 
Índia  

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor  da 
angiotensina II, diuréticos 

valsartana + 
hidroclorotiazida C09DA01 Diovan HCT/ Novartis  1* Suíça E 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor  da 
angiotensina II, Antilipêmicos/ inibidores da HMG-
CoA redutase 

valsartana + sinvastatina C09DA03 
C10AA01 Diocomb SI/ Novartis  1* Suíça  

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase pravastatina C10A03 Pravacol/ Bristol-Myers Squibb  1** Porto Rico (EUA) D 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase sinvastatina C10AA01 Zocor/ Merck Sharp & Dohme 1**  
Inglaterra 

Costa Rica 
Brasil 

B 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase, 
Antiagregantes plaquetários 

sinvastatina + ácido 
acetilsalicílico 

C10AA01 
B01AC06 Prevencor/ Medley  1* Brasil  

Antilipêmicos/ diversos ezetimiba C10AX09 Zetia/ Schering-Plough 
Ezetrol/ Merck Sharp & Dohme 1 3  EUA E 

Preparações para a pele/ emolientes, 
demulcentes e protetores 

calamina + cloridrato de 
difenidramina + cânfora D02AX Caladryl/ Pfizer  1* Brasil F´ 

Fármacos queratolíticos e queratoplásticos calcipotriol D05AX02 Daivonex/ Roche 1  Irlanda D 
Estrogênios valerato de estradiol G03CA03 Primogyna/ Schering do Brasil  1 França  
Progestogênios, estrogênios/ terapia de 
reposição hormonal trimegestona + estradiol G03F Totelle/ Wyeth-Whitehall  1* Irlanda  

Gonadotrofinas e fármacos estimulantes da 
secreção de gonadotrofinas betafolitrtopina G03GA06 Puregon/  Organon  1** Holanda D 
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ANEXO 2 
 

 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2003 
(Continuação) 

 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ PRODUTO NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Fármacos usados na disfunção erétil tadalafila G04BE08 Cialis/ Eli Lilly  1 Inglaterra E 
Fármacos usados na disfunção erétil vardenafila G04BE09 Levitra/ Bayer - GlaxoSmithKline  1 Alemanha E 
Hormônio antidiurético e análogos acetato de desmopressina H01BA02 DDAVP/ Ferring 1**  Suécia C 

Hormônios neuro-hipofisários e análogos sintéticos carbetocina H01BB03 Duratocin/ Ferring  1 † Canadá 
†  

Agentes que afetam a calcificação/ outros teriparatida H05AA02 Fortéo/ Eli Lilly 1  França E 

Antibióticos/ cefalosporinas de segunda geração cefuroxima J01DA06 Zinacef/  GlaxoSmithKline  1** Itália E 
Quimioterápicos para o trato respiratótio e urinário/ 
fluorquinolonas levofloxacino J01MA12 Tavanic/ Aventis Pharma  1** França 

Alemanha E 

Anti-retrovirais/ inibidores da protease de VIH sulfato de atazanavir J05AE Reyataz/ Bristol-Myers Squibb  1 EUA D 
Anti-retrovirais/ análogo de nucleotídio inibidor da 
transcriptase reversa tenofovir J05AF Viread/ United Medical 1  Canadá D 

Quimioterápicos antivirais estavudina J05AF04 Zeritavir/ Bristol-Myers Squibb  1** Porto Rico 
(EUA) B (BIT) 

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogos das 
pirimidinas capecitabina L01BC06 Xeloda/ Roche 1**  EUA E 

Antineoplásicos/ antibióticos cloridrato de doxorrubicina L01DB01 Caelyx/ Schering-Plough 1**  EUA E 
Antineoplásicos/ antiestrogênios inibidores da 
aromatase fulvestranto L02BA03 Faslodex/ AstraZeneca 1  Alemanha D 

Antineoplásicos/ antiestrogênios e inibidores da 
aromatase anastrozol L02BG03 Arimidex/ AstraZeneca 1**  EUA D/ E 

Imunossupressores/ anticorpos monoclonais daclizumabe L04AA08 Zenapax/ Roche  1** Suíça E 
Anti-reumáticos/ Fármacos que debelam o processo 
da doença/ diversos etanercepte L04AA11 Enbrel/ Wyeth 1  Alemanha C/ E/ D/ D 4 

Anti-reumáticos/ fármacos que debelam o processo 
da doença/ diversos/ anticitocinas; imunodepressor adalimumabe L04AA17 Humira/ Abbott  1 Alemanha E 
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ANEXO 2 
 

 PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2003 
(Continuação) 

 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ PRODUTO NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Antiinflamatórios não esteróides/ corticosteróides 
piroxicam + dexametasona + 
cianocobalamina + citrato de 
orfenadrina 

M01AC01 
H02AB02 
B03BA01 
M03BC01 

Rheumazin/ Catafarma  1* Brasil F’ 

Antireumáticos/  diversos glicosamina + sulfato de 
condroitina 

M01AX05 
M09AX02 Condroflex/ Zodiac  1* Brasil  

Antiepilépticos/ triazínicos lamotrigina N03AX09 Lamictal/ GlaxoSmithKline 1**  Inglaterra D 

Antipsicóticos/ dipiperazínicos aripiprazol N05AX12 Abilify/ Bristol-Myers Squibb 1  Porto Rico 
(EUA) E 

Inibidores do receptor NMDA (N-metil-D-aspartato) 
do glutamato memantina N06DX01 Ebix/ Lundbeck 1  Alemanha D/ E4 

Antiasmáticos/ glicocorticóides propionato de fluticasona R03BA05 Flixotide/ Glaxosmithkline  1** Brasil E 
Antiasmáticos/ diversos/ antagonistas dos 
receptores de leucotrienos montelucaste R03DC03 Singulair/ Merck Sharp & Dhome 1**  Reino Unido G 

Fármacos para o resfriado comum/ analgésicos/ 
anti-histamínicos 

paracetamol + maleato de 
carbinoxamina R06AA08 Naldecon bebê/ Bristol-Myers 

Squibb  1* Brasil  

Antialérgicos/ anti-histamínicos H1 de segunda 
geração, simpatomiméticos 

cloridrato de epinastina + 
sulfato de pseudoefedrina 

R06AX24 
R01BA02 Talerc D/  Boehringer Ingelheim  1* , † Argentina 

†  

Antialérgicos/ anti-histamínicos H1 de segunda 
geração fumarato de rupatadina R06AX28 Rupafin/ Biosintética  1 Brasil C (BIT) 

Fármacos oftálmicos/ antiinflamatórios não 
esteróides/ derivados do ácido arilacético diclofenaco sódico S01BC03 Voltaren colírio/ Novartis 1**  França 

Suíça E 

Fármacos oftálmicos/ demulcentes hipromelose + dextrano 70 + 
glicerol S01XA20 Trisorb/ Alcon  1* Brasil  

Meios de contraste radiográfico sob ressonância 
magnética gadodiamida V08CA03 Omniscan/ Farmasa 1**  Irlanda  

 
* combinação de princípios ativos 

** nova indicação terapêutica 
† não comerciado 

‡ fora de comércio 

1  Retirado do mercado em agosto de 2001 
2  Retirado do mercado em setembro de 2004 
 

3  Comércio simultâneo de produto 
4 Cotação de avaliação terapêutica dependente da indicação de uso 
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Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 

 
A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível 
nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica 
vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de 
produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que 
melhores informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

 

 Classificação terapêutica segundo o Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) de Navarra 
 
Tipo A* Novidade terapêutica excecional – O novo produto farmacêutico supõe um tratamento ou 
diagnóstico eficaz para uma doença que não podia ser tratada ou diagnosticada adequadamente com 
algum produto existente. 
Tipo A Importante melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico proporciona melhoria evidente, 
quanto à eficacidade ou segurança, no tratamento para uma doença em que existia terapêutica 
disponível. 
Tipo B Modesta melhoria terapêutica – O produto farmacêutico constitui avanço modesto, mas real, sobre 
outros fármacos disponíveis no mercado (menos reações adversas, menor custo de tratamento, mais 
comodidade para o paciente, útil para pacientes com afecção definida). 
Tipo C Nula ou muito pequena melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico não tem relação de 
estrutura com nenhum fármaco utilizado (é nova entidade farmacológica), mas não traz nenhuma 
vantagem significante com respeito a outros fármacos alternativos empregados no tratamento da doença 
para a qual está indicado. O novo produto é semelhante a um ou mais fármacos disponíveis no mercado. 
Tipo D Sem classificação -  Acerca do novo produto farmacêutico há pouca bibliografia e ou pouca 
experiência de uso para que se possa estabelecer  conclusão significante. O novo fármaco não é 
comparável a nenhum outro (por exemplo: radiofármacos,  meios de contraste ou de diagnóstico, etc). 
Nota do autor: As categorias terapêuticas de A a F , acompanhadas do sinal ‘ (linha) são avaliações por 
mim realizadas, pois se referem a produtos cujos princípios ativos não foram  mencionados até junho de 
2005 em La revue Prescrire e assim não avaliados. 

Observações: 
I- Nos tópicos numerados como AB.XY, as letras AB referem-se ao capítulo e XY às páginas do DTG 
(Andrejus Korokolvas, Dicionário Terapêutico Guanabara), edição 2004/2005 
II- CMDT (Current Medical  Diagnosis and Treatment), Forty-fourth Edition, 2005. 
 
1 10.5 e 10.31 - lansoprazol + domperidona (LansoDom - Medley) 
2 aprepitante (Emend – Merck-Sharp e Dohme)  CMDT 2004 p. 1615 
3 10.12 - policarbofila (Muvinor – Libbs) 
4 13.17 – insulina glargina (Lantus – Aventis Pharma) 

5 
ácido pentaeicosanóico + palmítico + palmitoleico + esteárico + oléico + linoléico + eicosanóico + 
outros (Omegaven – Fresenius) Resolução - RE nº 857, de 22 de maio de 2003 
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2003/re/857_03re.htm 

6 Imiglucerase  (Cerezyme/ Lisfarma – Genzyme) 
7 9.11 - varfarina sódica (Coumadin – Bristol-Myers Squibb) 
8 9.18  – clopidogrel (Iscover - Bristol Myers Squibb) 
9 bosentana (Tracleer – Actelion Pharmaceuticals) 
10 13.11 - sinvastatina + ácido acetilsalicílico  + lisinopril (Prevencor ECA - Medley) 
11 8.31 – irbesartana (Aprovel – Sanofi-Synthélabo) 
12 8.32 - olmesartana (Benicar – Sankyo Pharma) 
13 losartana + besilato de anlodipino (Lotar – Biosintética) 
14 8.33 e 8.17 - valsartan + anlodipino (Diovan AMLO – Novartis) 
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15 8.33 - valsartan + hidroclorotiazida (Diovan HCT – Novartis) 
16 valsartana + sinvastatina  (Diocomb SI - Novartis) 
17 pravastatina (Pravacol - Bristol-Myers Squibb) 
18 13.11 – sinvastatina (Zocor/ Merck Sharp & Dohme) 
19 13.11 - sinvastatina + ácido acetilsalicílico (Prevencor - Medley) 
20 13.14 - ezetimiba (Zetia, Schering-Plough/ Ezetrol, Merck-Sharp & Dohme) comércio simultâneo 
21 19.14 – calamina + cloridrato de difenidramina + Cânfora (Caladryl – Pfizer) 
22 19.16 – calcipotriol (Daivonex – Roche) 
23 16.5 – valerato de estradiol (Primogyna – Schering do Brasil) 
24 estradiol, trimegestona (Totelle - Wyeth-Whitehall) 
25 16.16 – betafolitropina (Puregon – Organon) 
26 23.21 – tadalafila (Cialis – Eli Lilly) 
27 23.21 - vardenafila (Levitra – Bayer/ GlaxoSmithKline) 
28 14.6 – acetato de desmopressina (DDAVP – Ferring) 
29 16.20 – carbetocina (Duratocin – Ferring) 
30 teriparatida (Fortéo/ Eli Lilly) 
31 18.64 – cefuroxima (Zinacef – GlaxoSmithKline) 
32 18.35 – levofloxacino (Tavanic – Aventis Pharma) 
33 sulfato de atazanavir (Reyataz – Bristol-Myers Squibb) 
34 tenofovir (Viread – United Medical) 
35 18.43 - estavudina (Zeritavir - Bristol Myers Squibb) 
36 capecitabina (Xeloda – Roche) 
37 12.17 – cloridrato de doxorrubicina (Caelyx – Schering-Plough) 
38 fulvestranto (Faslodex – AstraZeneca) 
39 anastrozol (Arimidex – AstraZeneca) 
40 22.3 – daclizumabe (Zenapax – Roche) 
41 21.21 – etanercepte (Enbrel – Wyeth)  La revue Prescrire, n° 238, p. 250-56, 2003 
42 adalimumabe (Humira – Abbott) 

43 
piroxicam + dexametasona + cianocobalamina + citrato de orfenadrina (Rheumazin – Catafarma) 
Resolução - RE nº 857, de 22 de maio de 2003 
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2003/re/857_03re.htm 

44 sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina (Condroflex – Zodiac) 
45 1.18 - lamotrigina (Lamictal – GlaxoSmithKline) 
46 aripiprazol (Abilify – Bristol-Myers Squibb) 
47 memantina (Ebix – Lundbeck) La revue Prescrire nº 241 pág. 485-488 
48 11.17 - propionato de fluticasona (Flixotide - GlaxoSmithkline) 
49 11.19 – montelucaste (Singulair - Merck Sharp & Dohme) 
50 11.8 - paracetamol + maleato carbinoxamina (Naldecon bebê – Bristol-Myers Squibb) 
51 7.6 - cloridrato de epinastina + sulfato de pseudoefedrina (Talerc D -  Boehringer Ingelheim) 
52 7.7 - fumarato de rupatadina (Rupafin – Biosintética) ABCFarma março de 2005 
53 20.2 - diclofenaco sódico (Voltaren – Novartis) 
54 20.11 - hipromelose + dextrano 70 + glicerol (Trisorb – Alcon) 
55 23.9 – gadodiamida (Omniscan – Farmasa) 
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ANEXO 2 
 

PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2004 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Antiácidos/ combinações 
carbonato de cálcio + 
hidróxido de 
magnésio 

A02AX Mylanta Flash/ Pfizer-
Pharmacia  1* Porto Rico 

(EUA)  

Fármacos antiúlceras/ inibidores de bomba protônica esomeprazol 
magnésio A02BC05 Nexium IV/ AstraZeneca  1 Suécia E 

Espasmolíticos/ não anticolinérgicos ou musculotrópicos maleato de 
trimebutina A03AA05 Digedrat/ Medley 1  Brasil E 

Fármacos gastrintestinais/ laxantes osmóticos 

macrogol 3350 + 
bicarbonato de sódio 
+ cloreto de sódio + 
cloreto de potássio 

A06AD65 Muvinlax/ Libbs 1*  Brasil  

Antidiabéticos/ hipoglicemiantes orais rosiglitazona A10BG02 Avandia/ GlaxoSmithKline  1** Porto Rico 
(EUA) F 

Enzima de reposição/ doença-de-fabry betagalsidase A16AB04 Fabrazyme/ Lisfarma-
Genzyme 1  EUA G 

Anticoagulantes/ inibidores diretos da trombina melagatrana B01AE04 Exanta/ AstraZeneca 1  
 Alemanha F 

Antianêmicos renais alfadarbepoetina B03XA02 Dynepo/ Aventis Pharma  1  
Itália E 

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase atorvastatina cálcica C01OA05 Citalor/ Pfizer 
Lípitor/ Pfizer  1** 3 

Brasil/ 
Irlanda/ 

Porto Rico 
(EUA) 

E 

Anti-hipertensivos/ bloqueadores seletivos do canal de cálcio, 
Antilipêmicos/  inibidores da HMG-CoA redutase 

besilato de anlodipino 
+ atorvastatina cálcica 

C08CA01 
C10AA05 Caduet/ Pfizer  1* Alemanha  

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II valsartana C09CA03 Diovan/ Novartis  1** Suíça E 
Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II olmesartana C09CA08 Olmetec/ Pfizer   

1** Brasil E 

Anti-hipertensivos/ antagonistas do receptor da angiotensina II, 
diuréticos 

olmesartana + 
hidroclorotiazida C09DA08 Benicar HCT/ Sankyo 

Pharma  1* Brasil  

Antilipêmicos/ inibidores da HMG-CoA redutase rosuvastatina cálcica C10AA07 Crestor/ AstraZeneca 
Vivacor/ Biosintética  13 Porto Rico 

(EUA) E 

Antilipêmicos 
 ácido nicotínico C10AD02 Acinic/ Biolab Sanus 1**  Brasil  
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ANEXO 2 
 

PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2004 
(Continuação) 

 
TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 

PRODUTOR NOVO ADICIONAL 
LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Antilipêmicos/ diversos, inibidores da HMG-CoA redutase ezetimiba + 
sinvastatina 

C10AX09 
C10AA01 

Vytorin/ Merck Sharp & Dohme 

Zetsim/ Schering-Plough 1*,3  Cingapura  

Tratamento coadjuvante de complicações de radioterapia trietanolamina D02AX Biafine/ Eurofarma 1  França E 
Anti-histamínicos H1/ derivado da alquilamina maleato de 

dimetindeno D04AA13 Fenistil/ Novartis 1  Suíça  

Fármacos queratolíticos e queratoplásticos 
calcipotriol + 
dipropionato de 
betametasona 

D05AX52 Daivobet/ Roche  1* Irlanda E 

Antiinfectantes/ derivados imidazólicos secnodazol + tinidazol 
+tioconazol G01AF20 Gynopac/ Farmoquímica  1* Brasil  

Gonadotrofinas e fármacos estimulantes da secreção de 
gonadotrofinas alfacoriogonadotropina G03GA08 Ovidrel/ Serono 1**  Itália D 

Antiandrogênicos dutasterida G04CB02 Avodart/ GlaxoSmithKline  1 França E 
Antifúngicos sistêmicos/ derivados imidazólicos e triazólicos voriconazol J02AC Vfend/ Pfizer  1** França B/ D/ G 4 

Antifúngicos sistêmicos/ outros caspofungina J02AX04 Cancidas/ Merck Sharp & 
Dhome 1  EUA E 

Quimioterápicos antivirais aciclovir J05AB01 Zovirax/ GlaxoSmithKline 1**  Itália D 

Quimioterápicos antivirais/ tratamento de citomegalovirose cloridrato de 
valganciclovir J05AB14 Valcyte/ Roche 1  Canadá D 

Quimioterápicos antivirais/ infecção pelo VIH amprenavir J05AE05 Agenerase/ GlaxoSmithKline 1  França E 
Quimioterápicos antivirais/ análogos de nucleosídio/ 
tratamento da hepatite B adefovir dipivoxil J05AF08 Hepsera/ GlaxoSmithKline 1  Canadá D 

Anti-retrovirais/ inibidores de fusão (entrada do VIH nas 
células) enfuvirtida J05AX07 Fuzeon/ Roche 1  Suíça C 

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ inibidores da timidilato 
sintase pemetrexede L01BA04 Alimta/ Eli Lilly 1  França  

Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogos das purinas fosfato de fludarabina L01BB05 Fludara/ Schering do Brasil 1**  EUA  
Antineoplásicos/ antimetabolitos/ análogos das pirimidinas gencitabina L01BC05 Gemzar/ Eli Lilly 1**  EUA D/ E/ G4 
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ANEXO 2 

 
PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2004 

(Continuação) 
 

TIPO CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO ATC NOME DE MARCA/ 
PRODUTOR NOVO ADICIONAL 

LUGAR DE 
PRODUÇÃO 

AVALIAÇÃO 
TERAPÊUTICA 

Antineoplásicos/ agentes diversos mesilato de imatinibe L01XX28 Glivec/ Novartis 1  Suíça D 
Antineoplásicos/ análogos da gonadorrelina goserrelina L02AE03 Zoladex LA/ AstraZeneca  1** Reino Unido D 
Fármacos imunossupressores tacrolimo L04AA05 Prograf/ Janssen-Cilag 1**  Irlanda  
Fármacos imunossupressores sirolimo L04AA10 Rapamune/ Wyeth 1**  Porto Rico (EUA) D 
Anti-reumáticos/ fármacos que debelam o processo da 
doença/ diversos etanercepte L04AA11 Enbrel/ Wyeth-Whitehall 1**  Alemanha C/ E/ D/ D 4 

Imunoestimulantes/ diversos leflunomida L04AA13 Arava/ Aventis Pharma  1** França E 
Fármacos imunossupressores/ profilaxia da rejeição em 
transplantes alogênicos de rins ou coração everolimo L04AA18 Certican/ Novartis  1 Suíça E 

Antiinflamatórios não esteróides/ oxicams tenoxicam M01AC02 Tilatil/ Roche  1** Brasil  
Antiinflamtórios não esteróides/ inibidores da ciclooxigenase 2 lumiracoxibe M01AH06 Prexige/ Novartis  1 Suíça  

Agentes antiinflamatórios não esteróides/ outros compostos 
ácidos 

hilano-20 (polímero do 
sal sódico do ácido 
hialurônico) 

M01AX Synvisc/ Novartis 1  EUA E 

Analgésicos opióides fentanila N02AB03 Durogesic/ Janssen-Cilag 1**  Bélgica C 
Antiepilépticos/ triazínicos lamotrigina N03AX09 Lamictal/ GlaxoSmithKline 1**  Inglaterra D 
Antiepilépticos/ diversos topiramato N03AX11 Topamax/ Janssen-Cilag 1**  Suíça  
Analgésicos/ tratamento de neuralgias diabéticas/ coadjuvante 
de tratamento de epilepsia pregabalina N03AX16 Lyrica/ Pfizer 1  Alemanha D/ E 4 

Fármacos antiparkinsonianos/ que diminuem o metabolismo 
da dopamina 

levodopa + carbidopa 
+ entacapona 

N04BA02 
N04BX Stalevo/ Novartis  1* Finlândia  

Antiparkinsonianos/ fármacos que afetam a dopamina 
cerebral/ agonistas dopaminérgicos ropinirol N04BC04 Requip/ GlaxoSmithKline 1  Inglaterra E 

Antipsicóticos/ pirimidinonas risperidona N05AX08 Risperdal/ Janssen-Cilag 1**  Itália E 

Anestésicos locais/ derivados de amidas cloridrato de 
ropivacaína N05AX12 Naropin/ AstraZeneca  1** Suécia D 

Antipsicóticos/ dipiperazínicos aripiprazol N05AX12 Abilify/ Bristol-Myers 
Squibb 1  Porto Rico (EUA) E 

Antidepressivos/ inibidores seletivos de recaptação da 
serotonina duloxetina N06A Cymbalta/ Eli Lilly  1 EUA  

Antidepressivos/ inibidores seletivos de recaptação da 
serotonina cloridrato de fluoxetina N06AB03 Verotina/ Libbs 1**  Brasil  
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ANEXO 2 
 

PRINCÍPIOS ATIVOS NOVOS  E  OS ADICIONAIS A UM GRUPO TERAPÊUTICO, SEGUNDO CLASSES, COM  REGISTRO NA ANVISA EM 2004 
(Continuação) 

 
TIPO LUGAR DE 

PRODUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

TERAPÊUTICA CLASSES TERAPÊUTICAS PRINCÍPIO ATIVO     ATC NOME DE MARCA/ PRODUTOR 
NOVO ADICIONAL   

Antidepressivos/ inibidores seletivos de recaptação da serotonina cloridrato de 
paroxetina N06AB05 Paxil CR/ GlaxoSmithKline 

Aropax/ GlaxoSmithKline  1** 3 Porto Rico 
(EUA)  

Antidepressivos/ diversos cloridrato de 
venlafaxina N06AX16 Efexor XR/ Wyeth 1**  Porto Rico 

(EUA) E 

Vasodilatadores cerebrais vimpocetina N06BX18 Vicog/ Marjan  1 Brasil  
Inibidores do receptor NMDA (N-metil-D-aspartato) do glutamato memantina N06DX01 Ebix/ Lundbeck 1**  Alemanha D/ E 4 

Antiasmáticos/ agonistas betadrenérgicos + glicocorticóides 

xinafoato de 
salmeterol + 
propionato de 
fluticasona 

R03AC12 
R03BA05 Seretide diskus/ GlaxoSmithKline 1*  França E 

Antiasmáticos/ glicocorticóides propionato de 
fluticasona R03BA05 Flixonase/ GlaxoSmithKline  1** Brasil E 

Antiasmáticos/ glicocorticóides ciclesonida R03BA08 Alvesco/ Altana Pharma  1 Alemanha  
Antiasmáticos, antialérgicos/ anticorpo monoclonal recombinante omalizumabe R03DX05 Xolair/ Novartis 1  EUA  
Antialérgicos/ anti-histamínicos H1 de segunda geração levocetirizina R06AE09 Zyxem/ Farmalab  1 Suíça E 

Fármacos oftálmicos/ antiglaucomatosos/ adrenérgicos, 
betabloqueadores 

tartarato de 
brimonidina + 
maleato de timolol 

S01E Combigan/ Allergan  1* Brasil  

Outros fármacos oftálmicos/ fotossensibilizadores verteporfina S01XA Visudyne/ Novartis 1  EUA D 

Fármacos oftálmicos/ demulcentes polietilenoglicol 400 + 
propilenoglicol S01XA20 Systane/ Alcon  1* , † Brasil 

†  

Agentes desintoxicantes para tratamento antineoplásico amifostina V03AF05 Ethyol/ Schering-Plough 1**  Inglaterra G 

Água e sais minerais/ solução para hemodiálise 

cloreto de sódio + 
diacetato de sódio + 
glicose + 
associações 

V03AX Granudial AF 72/ Fresenius Kabi  1* França  

Dietéticos/ alimentos parenterais lipídios V06DB Clinoleic/ Baxter 1**  França  

Agentes de contraste para ecocardiograma perfluoropropano V08D Definity/ Bristol-Myers Squibb 1  Porto Rico 
(EUA)  

* combinação de princípios ativos 

** nova indicação terapêutica 
† não comerciado 
 

‡ fora de comércio 
mercado em agosto de 2001 
2  Retirado do mercado em setembro de 2004 

3   Comércio simultâneo de produto 
4 Cotação de avaliação terapêutica dependente da indicação de uso 
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 Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 
A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível 
nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica 
vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, 
exceto em raras situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às 
possibilidades de tratamento oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de 
produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que 
melhores informações e assim mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

 

  Classificação terapêutica segundo o Boletín de Información Farmacoterapéutica (BIT) 
de Navarra 
 

Tipo A* Novidade terapêutica excecional – O novo produto farmacêutico supõe um tratamento ou 
diagnóstico eficaz para uma doença que não podia ser tratada ou diagnosticada adequadamente com 
algum produto existente. 
Tipo A Importante melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico proporciona melhoria evidente, 
quanto à eficacidade ou segurança, no tratamento para uma doença em que existia terapêutica 
disponível. 
Tipo B Modesta melhoria terapêutica – O produto farmacêutico constitui avanço modesto, mas real, sobre 
outros fármacos disponíveis no mercado (menos reações adversas, menor custo de tratamento, mais 
comodidade para o paciente, útil para pacientes com afecção definida). 
Tipo C Nula ou muito pequena melhoria terapêutica – O novo produto farmacêutico não tem relação de 
estrutura com nenhum fármaco utilizado (é nova entidade farmacológica), mas não traz nenhuma 
vantagem significante com respeito a outros fármacos alternativos empregados no tratamento da doença 
para a qual está indicado. O novo produto é semelhante a um ou mais fármacos disponíveis no mercado. 
Tipo D Sem classificação -  Acerca do novo produto farmacêutico há pouca bibliografia e ou pouca 
experiência de uso para que se possa estabelecer  conclusão significante. O novo fármaco não é 
comparável a nenhum outro (por exemplo: radiofármacos,  meios de contraste ou de diagnóstico, etc). 
 

Nota do autor: As categorias terapêuticas de A a F , acompanhadas do sinal ‘ (linha) são avaliações por 
mim realizadas, pois se referem a produtos cujos princípios ativos não foram  mencionados até junho de 
2005 em La revue Prescrire e assim não avaliados. 

 

Observações: 
I- Nos tópicos numerados como AB.XY, as letras AB referem-se ao capítulo e XY às páginas do DTG 
(Andrejus Korokolvas, Dicionário Terapêutico Guanabara), edição 2004/2005 
II- CMDT (Current Medical  Diagnosis and Treatment), Forty-fourth Edition, 2005. 
 
1.  10.11 - carbonato de cálcio + hidróxido de magnésio (Mylanta Flash -  Pfizer-Pharmacia) 
2.  10.5 esomeprazol (Nexium IV – AstraZeneca) 
3.  maleato de trimebutina (Digedrat – Medley) La revue Prescrire nº 268 p. 261 
4.  68.  10.15 - macrogol 3350 + bicarbonato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio (Muvinlax - 
Libbs) 
5.  13.21 – rosiglitazona (Avandia – GlaxoSmithKline) 
6.  betagalsidase (Fabrazyme – Lisfarma/ Genzyme) Micromedex (place in therapy)/ BNF 48/ La revue 
Prescrire nº241, p. 498-9 
7.  melagatrana (Exanta – AstraZeneca) 
8.  alfadarbepoetina (deltaepoetina) (Dynepo – Aventis Pharma) 
9.  13.9 - atorvastatina cálcica (Citalor/ Lípitor - Pfizer) 
10.  atorvastatina cálcica + besilato de anlodipino (Caduet – Pfizer) 
11.  8.33 - valsartana (Diovan – Novartis) 
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12.  8.32 - olmesartana (Olmetec – Pfizer) pela Sankyo Pharma 
13.   8.32 – olmesartana + hidroclorotiazida (Benicar HCT – Sankyo Pharma) 
14. 13.10 - rosuvastatina cálcica (Crestor, AstraZeneca/ Vivacor, Biosintética) 
15. ácido nicotínico (Acinic – Biolab Sanus) 
16.  13.14 e 13.11 – ezetimiba + sinvastatina (Vytorin/ Merck Sharp & Dohme) 
17.   trietanolamina (Biafine – Eurofarma)  http://www.sfdermato.net/fffcdv/ffd24.pdf 
18.  maleato de dimetindeno (Fenistil – Novartis) MICROMEDEX/ DRUGDEX 
19.  19.16 - calcipotriol + dipropionato de betametasona (Daivobet – Roche) 
20. 18.16 - secnodazol + tinidazol +tioconazol (Gynopac - Farmoquímica) 
21.  16.15 - alfacoriogonadotropina (Ovidrel – Serono) http://www.epuc.com.br/def/ ANVISA registrado 
em 2002/ nova indicação terapêutica 
22. dutasterida (Avodart – GlaxoSmithKline) MICROMEDEX/ DRUGDEX 
23. 18.20 – voriconazol (Vfend – Pfizer)  La revue Prescrire, nº 243, p. 654-58, 2003 
24. 18.23 – caspofungina (Cancidas – Merck Sharp & Dhome) 
25. 18.41 – aciclovir (Zovirax – GlaxoSmithKline) 
26. cloridrato de valganciclovir (Valcyte – Roche)  http://www.roche.com.br/Products/valcyte_PT.htm 
27. 18.41 – amprenavir (Agenerase – GlaxoSmithKline) 
28. adefovir dipivoxil (Hepsera – GlaxoSmithKline) 
29. enfuvirtida (Fuzeon – Roche) CMDT 2005 p. 1299/  
http://www.roche.com.br/noticias/web/press_releases_nacionais/descricao_press_release.asp?cod_notici
a=5114 
30.  pemetrexede dissódico heptaidratado equivalente a pemetrexede (Alimta – Eli Lilly) CMDT 2005 p. 
1616, 1621 
31.  12.12 – fludarabina (Fludara – Schering do Brasil) 
32. 12.11 – gencitabina (Gemzar – Eli Lilly) 
33. 12.32 – mesilato de imatinibe (Glivec – Novartis) 
34. 12.28 – goserrelina (Zoladex LA – AstraZeneca) 
35. 22.6 – tacrolimo (Prograf – Janssen-Cilag) 
36.  22.5 – sirolimo (Rapamune – Wyeth) 
37.  21.21 - etanercepte (Enbrel – Wyeth-Whitehall) http://www.epuc.com.br/def/  ANVISA registrado em 
2003; nova indicação terapêutica/  La revue Prescrire, nº 238, p. 250-56, 2003 
38. 59.  18.97 – leflunomida (Arava – Aventis Pharma) 
39. everolimo (Certican – Novartis) 
40.  21.7 – tenoxicam (Tilatil – Roche) 
41.  lumiracoxibe (Prexige – Novartis)  não comerciado em fevereiro de 2005 
42.  21.9 – hilano-20 (polímero do sal sódico do ácido hialurônico) (Synvisc - Novartis) 
43.  1.5 -  fentanila (Durogesic - Janssen-Cilag) 
44.  1.18 – lamotrigina (Lamictal – GlaxoSmithKline) 
45.  1.20 - topiramato (Topamax – Janssen-Cilag) 
46.  pregabalina (Lyrica – Pfizer)  La revue Prescrire, n° 262, p. 405-09, 2005 
47.  1.24 - levodopa + carbidopa + entacapone (Stalevo – Novartis) 
48.  ropinirol (Requip – GlaxoSmithKline) 
49.  3.11 – risperidona (Risperdal - Janssen-Cilag) 
50.  4.5 - cloridrato de ropivacaína (Naropin - AstraZeneca) 
51.  aripiprazol (Abilify – Bristol-Myers Squibb) 
52.  duloxetina (Cymbalta – Eli Lilly) 
53.  cloridrato de fluoxetina (Verotina - Libbs) 
54.  cloridrato de paroxetina (Paxil CR (Aropax CR) – GlaxoSmithKline) 
55.  3.25 - venlafaxina (Efexor XR – Wyeth) 
56.  vimpocetina (Vicog – Marjan) CD-Rom P.R. Vade-mécum 2004/2005/ 
57.  memantina (Ebix – Lundbeck) La revue Prescrire, nº 241, p. 485-88 
58.  11.13 e 11.17 – xinafoato de almeterol + propionato de fluticasona (Seretide diskus – 
GlaxoSmithKline) 
59.  11.17 - propionato de fluticasona (Flixonase - GlaxoSmithkline) 
60.  ciclesonida equivalente a 40 mcg/dose (Alvesco 40 – Altana) Micromedex 
61. 11.20 – omalizumabe (Xolair – Novartis) 
62. levocetirizina (Zyxem – Farmalab) 
63. tartarato de brimonidina + maleato de timolol (Combigan - Allergan) 
64. 20.12 – verteporfina (Visudyne – Novartis) 
65. polietilenoglicol (Systane - Alcon) 
66. 23.15 - amifostina (Ethyol – Schering-Plough) 
67. cloreto de sódio + diacetato de sódio + glicose + associações (Granudial AF 72 - Fresenius Kabi) 
68. 13.6 – lipídios (Clinoleic – Baxter) 
69.  perfluoropropano (Definity – Bristol-Myers Squibb) MICROMEDEX/DR
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ANEXO 3 
Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, segundo classificação 

geral anatômico-terapêutica química (ATC), em 1999 
 

1999 
 

Cotação de avaliação terapêutica ATC 

B C D E F G X Y Total 

A. Trato alimentício e metabolismo   1 2 1    4 

B. Sangue e órgãos formadores de 
sangue      1  1+1E 3 

C. Sistema cardiovascular  1  2    1 4 

D. Produtos dermatológicos   1 1 1  2 1E 6 

G. Sistema geniturinário e hormônios 
sexuais  1  1    1 3 

H. Preparações hormonais sistêmicas, 
com exclusão de hormônios sexuais         0 

J. Agentes antiinfectantes em geral para 
uso sistêmico   2 1 1  2 1 7 

L. Agentes imunomoduladores e           
antineoplásicos  1 2 3  1 2 1E 10 

M. Sistema músculo-esquelético    2     2 

N. Sistema nervoso   1 2   2  5 

P. Produtos antiparasitários, inseticidas 
e repelentes       1  1 

R. Sistema respiratório    3   1  4 

S. Órgãos dos sentidos    2   1 1G 4 

V. Vários       1 1E+2 4 

Total  3 7 19 3 2 12 11 57 

X - Sem avaliação; Y -  Não comerciado e fora de comércio 
 
Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras 
situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento 
oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores informações e assim 
mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

Observações: A avaliação terapêutica feita pelo Boletín de Información Terapéutica, em três casos, foi adaptada para a cotação de 
La revue Prescrire. Não houve no período 1999-2004 nenhum produto farmacêutico que merecesse a cotação A descrita acima. 
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ANEXO 3 
Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, segundo classificação 

geral anatômico-terapêutica química (ATC), em 2000 
 

2000 
Cotação de avaliação terapêutica ATC 

B C D E F G X Y Total 

A. Trato alimentício e metabolismo 1  1 1 2 1 2 1 9 

B. Sangue e órgãos formadores de sangue    1 2  2  5 

C. Sistema cardiovascular   1 3   3  7 

D. Produtos dermatológicos   1    2 1 4 

G. Sistema geniturinário e hormônios 
sexuais   2    2  4 

H. Preparações hormonais sistêmicas, com 
exclusão de hormônios sexuais 1     1   2 

J. Agentes antiinfectantes em geral para 
uso sistêmico  2 1 3   1 2 9 

L. Agentes imunomoduladores e           
antineoplásicos   6 4   1  11 

M. Sistema músculo-esquelético  1 2 2     5 

N. Sistema nervoso    5   4 1E 10 

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e 
repelentes         0 

R. Sistema respiratório    1  2 1 1 5 

S. Órgãos dos sentidos    1   1  2 

V. Vários       1 1 2 

Total 2 3 14 21 4 4 20 7 75 

X - Sem avaliação; Y -  Não comerciado e fora de comércio 
 
                Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 
A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras 
situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento 
oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores informações e assim 
mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

Observações: A avaliação terapêutica feita pelo Boletín de Información Terapéutica, em dois casos, foi adaptada para a cotação de 
La revue Prescrire. Não houve no período 1999-2004 nenhum produto farmacêutico que merecesse a cotação A descrita acima. 
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ANEXO 3 
Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, segundo classificação 

geral anatômico-terapêutica química (ATC), em 2001 
 

2001 
Cotação de avaliação terapêutica ATC 

 
B 

 
C D E F G X Y Total 

A. Trato alimentício e metabolismo    5     5 

B. Sangue e órgãos formadores de sangue   2   1 1  4 

C. Sistema cardiovascular  1  4  1 2  8 

D. Produtos dermatológicos   2    3  5 

G. Sistema geniturinário e hormônios 
sexuais   1 4   4  9 

H. Preparações hormonais sistêmicas, com 
exclusão de hormônios sexuais  1   1 1   3 

J. Agentes antiinfectantes em geral para 
uso sistêmico 1  3 3 1    8 

L. Agentes imunomoduladores e    
antineoplásicos  1 6 2   2 1 12 

M. Sistema músculo-esquelético  1 1 2 1  1 1 7 

N. Sistema nervoso  2  2     4 

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e 
repelentes         0 

R. Sistema respiratório   1 4     5 

S. Órgãos dos sentidos   1 1 1    3 

V. Vários    1    1 2 

Total 1 6 17 28 4 3 13 3 75 

X - Sem avaliação; Y -  Não comerciado e fora de comércio 
 

  Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações   
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras 
situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento 
oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores informações e assim 
mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

 

 

 

 



 187

ANEXO 3  

Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, segundo classificação 
geral anatômico-terapêutica química (ATC), em 2002 

 
2002 

Cotação de avaliação terapêutica ATC 
 
C D E F G X Y Total 

A. Trato alimentício e metabolismo  1 2   3  6 

B. Sangue e órgãos formadores de sangue     1 4  5 

C. Sistema cardiovascular   2   1  3 

D. Produtos dermatológicos   1 1  5  7 

G. Sistema geniturinário e hormônios 
sexuais  1 4   2  7 

H. Preparações hormonais sistêmicas, com 
exclusão de hormônios sexuais  1    1  2 

J. Agentes antiinfectantes em geral para 
uso sistêmico 2  5   1  9 

L. Agentes imunomoduladores e           
antineoplásicos  2 3 1 1 1  8 

M. Sistema músculo-esquelético  1 2   3  6 

N. Sistema nervoso  2 4   4  10 

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e 
repelentes        0 

R. Sistema respiratório 1  1   2  4 

S. Órgãos dos sentidos  2      2 

V. Vários  1   1 2  4 

Total 3 11 24 2 3 29 0 73 

X - Sem avaliação; Y -  Não comerciado e fora de comércio 
 
 

        Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras 
situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento 
oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores informações e assim 
mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 

Observações: A avaliação terapêutica feita pelo Boletín de Información Terapêutica, em um caso, foi adaptada para a cotação de 
La revue Prescrire. Não houve no período 1999-2004 nenhum produto farmacêutico que merecesse a cotação A descrita acima. 
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ANEXO  3 

Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, segundo classificação 
geral anatômico-terapêutica química (ATC), em 2003 

 
2003 

Cotação de avaliação terapêutica ATC 
B C D E F G X Y Total 

A. Trato alimentício e metabolismo 1  1 1   3  6 

B. Sangue e órgãos formadores de sangue       2  2 

C. Sistema cardiovascular 1 1 1 4   5  12 

D. Produtos dermatológicos   1  1    2 

G. Sistema geniturinário e hormônios 
sexuais   1 2   2  5 

H. Preparações hormonais sistêmicas, com 
exclusão de hormônios sexuais  1  1   1  3 

J. Agentes antiinfectantes em geral para 
uso sistêmico   3 2     5 

L. Agentes imunomoduladores e           
antineoplásicos  1 2 4     7 

M. Sistema músculo-esquelético     1  1  2 

N. Sistema nervoso   2 1     3 

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e 
repelentes         0 

R. Sistema respiratório    2  1 2  5 

S. Órgãos dos sentidos    1   1  2 

V. Vários       1  1 

Total 2 3 11 18 2 1 18 0 55 

X - Sem avaliação; Y -  Não comerciado e fora de comércio 
 
 
Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras 
situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento 
oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores informações e assim 
mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 
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ANEXO 3 
Cotação de avaliação terapêutica de produtos farmacêuticos novos, segundo classificação 

geral anatômico-terapêutica química (ATC), em 2004 
 

2004 
Cotação de avaliação terapêutica ATC 

B C D E F G X Y Total 

A. Trato alimentício e metabolismo    2 1 1 2  6 

B. Sangue e órgãos formadores de sangue    1 1    2 

C. Sistema cardiovascular    4   4  8 

D. Produtos dermatológicos    2   1  3 

G. Sistema geniturinário e hormônios sexuais   1 1   1  3 

H. Preparações hormonais sistêmicas, com 
exclusão de hormônios sexuais         0 

J. Agentes antiinfectantes em geral para uso 
sistêmico 1 1 3 2     7 

L. Agentes imunomoduladores e           
antineoplásicos  1 4 2   3  10 

M. Sistema músculo-esquelético    1   2  3 

N. Sistema nervoso  1 4 4   6  15 

P. Produtos antiparasitários, inseticidas e 
repelentes         0 

R. Sistema respiratório    3   2  5 

S. Órgãos dos sentidos   1    2  3 

V. Vários      1 3  4 

Total 1 3 13 22 2 2 26 0 69 

X - Sem avaliação; Y -  Não comerciado e fora de comércio 
 
 Cotação de La revue Prescrire para substâncias novas /novas indicações 
 

A Bravo – O fármaco é inovação terapêutica importante num campo em que não estava disponível nenhum tratamento. 

B Interessante – O produto é importante inovação terapêutica mas tem limitações. 

C Traz algum benefício – O produto tem algum valor mas basicamente não altera a prática terapêutica vigente. 

D Eventualmente útil – O produto tem valor mínimo adicional, e não deve alterar os hábitos de prescrição, exceto em raras 
situações. 

E Nada de novo – O produto pode ser nova molécula mas é supérfluo porque nada acrescenta às possibilidades de tratamento 
oferecidas por produtos já disponíveis. Na maioria dos casos trata-se de produto adicional ao grupo terapêutico (me-too drug). 

F Inaceitável – Produto sem benefício evidente mas com desvantagens em potência ou reais. 

G A Comissão de redação não pôde se pronunciar – La revue Prescrire adia sua avaliação até que melhores informações e assim 
mais completa avaliação esteja disponível. 

(Fonte: La revue Prescrire, 2004) 
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ANEXO  4 - LUGAR DE PRODUÇÃO
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ANEXO 4 
Lugar de produção de produtos farmacêuticos novos, segundo países registrados na  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária entre 1999-2004 
Lugar de Produção 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004 % 
Brasil 
 12 21a 17b 11 13 12i 86 21,3 

EUA 
 6 13 9 10 8 8 54 13,4 

Suíça 
 2 2 9c 11d 4 8 36 8,9 

França 4 3 6 5 5f 9 32 7,9 

Alemanha 4 2 8 3 7 6 30 7,4 

Porto Rico (EUA) 5 6 1 4 4 8 28 6,9 

Reino Unido 1 4 3 5e 4g 4 21 5,2 

Itália 0 3 2 2 1 4 12 3,0 

Holanda 2 2 2 2 1 0 9 2,2 

Irlanda 0 3 1 0 3 2 9 2,2 

Suécia 1 0 4 1 1 2 9 2,2 

Japão 4 2 1 1 0 0 8 2,0 

México 1 1 3 2 0 0 7 1,7 

Canadá 0 0 1 1 2 2 6 1,5 

Dinamarca 0 3 1 2 0 0 6 1,5 

Argentina 0 1 1 2 0 0 4 1,0 

Bélgica 1 0 0 1 0 1 3 0,7 

Finlândia 0 0 0 1 0 1 2 0,5 

Espanha 1 0 0 1 0 0 2 0,5 

Noruega 0 0 1 1 0 0 2 0,5 

Equador 0 0 0 1 0 0 1 0,2 

Colômbia 0 0 0 1 0 0 1 0,2 

Índia 0 0 1 0 0 0 1 0,2 

Cingapura 0 0 0 0 0 1 1 0,2 

Não comerciado 8 4 4 5 2 1 24 5,9 

Fora de comércio 5 5 0 0 0 0 10 2,5 

TOTAL 57 75 76 73 55 69 404  
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Notas: 
a Três produtos têm produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração , 

respectivamente em:Porto Rico (EUA); EUA e Espanha; EUA. Assim não foram incluídos na 
contagem relativa a esses países. 

b  Um produto tem produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração 
na Irlanda e em Porto Rico (EUA). Não foi incluído na contagem relativa a esses países. 

c      Um princípio ativo componente do produto é produzido na Holanda; não incluído na contagem 
relativa a esse país. 

d Um produto tem produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração no 
Brasil; não incluído na contagem relativa a esse país. 

e    Um produto tem produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração 
no México; não incluído na contagem relativa a esse país. 

f Dois produtos têm produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração 
na Alemanha e na Suíça; não incluídos na contagem relativa a esses países. 

g      Um produto tem produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração 
na Costa Rica e no Brasil; não incluído na contagem relativa a esses países. 

h Um produto tem produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração na 
Índia; não incluído na contagem relativa a esse país. 

i  Um produto tem produção simultânea, dependendo da forma farmacêutica e ou concentração na 
Irlanda e em Porto Rico (EUA); não incluído na contagem relativa a esses países. 
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ANEXO 4 
Lugar de produção, segundo área geográfica, de princípios ativos novos (produto novo e 

adicionais a um grupo terapêutico, indicação terapêutica nova e combinação nova), registrados na  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária entre 1999-2004 

ÁREA GEOGRÁFICA Produto novo Indicação terapêutica nova Combinação nova Total
Brasil 24 32 30 86 
EUA e Porto Rico (EUA) 38 35 9 82 

Suíça 14 15 7 36 
França 12 14 6 32 
Alemanha 17 8 5 30 
Reino Unido 4 16 1 21 
Itália 4 8 0 12 
Holanda 5 3 1 9 
Irlanda 3 4 2 9 
Suécia 2 6 1 9 

Europa 

Outros a 4 8 3 15 
América do Norte b 9 4 0 13 
Ásia c 1 8 1 10 
América do Sul d 0 5 1 6 
Não comerciado 16 1 7 24 
Fora de comércio 5* 2 3 10 
Total 157 170 77 404 
      
a - Dinamarca (2), Finlândia (1) e Noruega (1); Bélgica (2), Dinamarca (4), Espanha (1) e Noruega (1); 
Bélgica (1), Espanha (1) e Finlândia (1) 
b Excluindo EUA e Porto Rico (EUA) - Canadá (6) e México (3); México (4); 0 
c - Japão (1); Japão (7) e Índia (1); Cingapura (1) 
d - Excluindo Brasil - 0; Argentina (3), Colômbia (1) e Equador (1); Argentina (1) 
 * Inclui 2 produtos retirados do mercado: em novembro de 2000 (alosetrona, Lotronex/Glaxo Wellcome) e 
em agosto de 2001 (cerivastatina, Lipobay/Bayer) 
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ANEXO 4 

Lugar de produção, segundo área geográfica, de princípios ativos novos (produto novo 
e adicional a um grupo terapêutico), registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 1999-2004 
         

ÁREA GEOGRÁFICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004 

Brasil 4 7 4 4 3 2 24 

EUA e Porto Rico (EUA) 6 8 3 7 6 8 38 

Suíça 2 1 4 2 0 5 14 

França 0 1 2 3 2 4 12 

Alemanha 2 2 4 1 5 3 17 

Reino Unido 0 0 2 0 1 1 4 

Itália 0 2 0 1 0 1 4 

Holanda 1 2 1 1 0 0 5 

Irlanda 0 1 1 0 1 0 3 

Suécia 0 0 1 0 0 1 2 

Europa 

Outros a 0 1 0 3 0 0 4 

América do Norte b 1 0 3 1 2 1 8 

Ásia c 0 1 0 0 0 0 1 

América do Sul d 0 0 0 0 0 0 0 

Não comerciado  6 3 4 2 1 0 16 

Fora de comércioe  3 2 0 0 0 0 5 

Total 25 31 29 25 21 26 157 
         
a – 0; Dinamarca (1); 0; Finlândia (1) ; Noruega (1) e  Dinamarca (1); 0; 
b Excluindo EUA e Porto Rico (EUA) -  México (1*); 0; Canadá(1) e México (1+ 1 *); Canadá (1); 
Canadá (2); Canadá (2) 
c – 0; Japão (1); 0; 0; 0; 0 
d Excluindo Brasil - 0; 0; 0;0; 0; 0 
 e Inclui 2 produtos retirados do mercado: em novembro de 2000 (alosetrona, Lotronex/Glaxo 
Wellcome) e em agosto de 2001 (cerivastatina, Lipobay/Bayer 
* 8  Retirado  do comércio em setembro de 2004 ( rofecoxibe, Vioxx/Merck Sharp & Dohme) 
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ANEXO  4 

Lugar de produção, segundo área geográfica, de princípios ativos novos (indicação 
terapêutica nova - produto com registro anterior), registrados na  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1999-2004 
         

ÁREA GEOGRÁFICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004 

Brasil 4 9 10 2 1 6 32 

EUA e Porto Rico (EUA) 5 8 5 4 6 7 35 

Suíça 0 0 4 7 1 3 15 

França 1 2 3 2 3 3 14 

Alemanha 2 0 2 1 1 2 8 

Reino Unido 1 4 0 5 3 3 16 

Itália 0 1 2 1 1 3 8 

Holanda 1 0 1 0 1 0 3 

Irlanda 0 2 0 0 1 1 4 

Suécia 1 0 2 1 1 1 6 

Europa 

Outros a 1 2 2 2 0 1 8 

América do Norte b 0 1 1 2 0 0 4 

Ásia c 4 1 2 1 0 0 8 

América do Sul d 0 0 1 4 0 0 5 

Não comerciado  0 1 0 0 0 0 1 

Fora de comércio  1 1 0 0 0 0 2 

Total 21 32 35 32 19 31 170 
         
a - Bélgica (1); Dinamarca (2); Noruega (1) e Dinamarca (1); Espanha (1) e Dinamarca (1); 0; 
Bélgica (1) 
b Excluindo EUA e Porto Rico (EUA) - 0; México (1); México (1); México (2); 0; 0 
c - Japão (4); Japão (1); Japão (1) e Índia (1); Japão (1); 0; 0 
d Excluindo Brasil - 0; 0; Argentina (1); Argentina (2), Equador (1) e Colômbia (1); 0; 0 
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ANEXO 4 
Lugar de produção, segundo área geográfica, de princípios ativos novos (combinação nova - 
associação nova), registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária entre 1999-2004 
         

ÁREA GEOGRÁFICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004 

Brasil 4 5 3 5 9 4 30 

EUA e Porto Rico (EUA) 0 3 2 3 0 1 9 

Suíça 0 1 1 2 3 0 7 

França 3 0 1 0 0 2 6 

Alemanha 0 0 2 1 1 1 5 

Reino Unido 0 0 1 0 0 0 1 

Itália 0 0 0 0 0 0 0 

Holanda 0 0 0 1 0 0 1 

Irlanda 0 0 0 0 1 1 2 

Suécia 0 0 1 0 0 0 1 

Europa 

Outros a 1 0 0 1 0 1 3 

América do Norte b 0 0 0 0 0 0 0 

Ásia c 0 0 0 0 0 1 1 

América do Sul d 0 1 0 0 0 0 1 

Não comerciado 2 0 0 3 1 1 7 

Fora de comércio 1 2 0 0 0 0 3 

Total 11 12 11 16 15 12 77 
         
a - Espanha (1); 0; 0; Bélgica (1); 0; Finlândia (1) 
b Excluindo EUA e Porto Rico (EUA)- 0; 0; 0; 0; 0; 0 
c - 0; 0; 0; 0; 0; Cingapura (1) 
d Excluindo Brasil - 0; Argentina (1); 0; 0; 0; 0 
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ANEXO 5 
 

Os dez produtos farmacêuticos de prescrição mais vendidos nos Estados Unidos, em 2003 
 

PRODUTOS SEGUNDO 
ORDEM DECRESCENTE  
DE VENDAS 
 

EMPRESA VENDAS EM 2003 
 (BILHÕES DE DÓLARES)

ANO DE EXPIRAÇÃO 
DE PATENTE 

Lipitor (atorvastatina) Pfizer 6,8 2009 

Zocor (sinvastatina) Merck Sharp & Dohme 4,4 2006 

Prevacid (lansoprazol) TAP Pharmaceutical 
Products 

4,0 2009 

Procrit (alfaepoetina) Johnson & Johnson 3,3 2004 

Zyprexa (olanzapina) Eli Lilly 3,2 2011* 

Epogen  (alfaepoetina) Amgen 3,1 2004 

Nexium (esomeprazol) AstraZeneca 3,1 2008 

Zoloft (sertralina) Pfizer 2,9 2006 

Celebrex (celecoxibe) Pfizer 2,6 2010 

Neurontin 
(gabapentina) 

Pfizer 2,4 2005* 

 
* Em litígio 
 
Fonte: Sciene 2004 March 19; 303: 1797, com acréscimo da denominação comum brasileira para os 
produtos 
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ANEXO 6 
 

As maiores empresas farmacêuticas no Brasil, em valor de vendas 
 (milhões de dólares) 2004-1999 

 

ANOS EMPRESA 
2004 2003 2002 2001 2000 1999 

CONTROLE  
ACIONÁRIO 

Novartis Biociências, São Paulo-SP 631,2 463,1 413,0 404,2 596,3 1.066,8 suíço 
Pfizer, São Paulo-SP 565,1 282,4     americano 
Roche, São Paulo-SP 510,8 450,8 480,5 401,5 421,1 505,9 suíço 
Aventis Pharma, São Paulo-SP 482,2 429,7 306,0 454,9 523,2 410,0 francês 
Aché, Guarulhos-SP 363,0 234,7 288,9 310,4 342,9 439,7 brasileiro 
Schering-Plough, Rio de Janeiro-RJ 316,9 221,1 232,9 241,0 244,9 287,5 brasileiro 
Biosintética, São Paulo-SP 269,6 186,4 161,7 158,7 154,5  brasileiro 
Schering, São Paulo-SP 243,5 190,0     alemão 
EMS, Hortolândia-SP 236,1 174,9 170,3    brasileiro 
GlaxoSmithKline, Rio de Janeiro-RJ 233,6 211,8 234,5   211,3 inglês 
Eurofarma, São Paulo-SP 223,5      brasileiro 
Bristol-Myers Squibb, São Paulo-SP 211,8  193,7 214,8 297,7 341,4 americano 
Lilly, São Paulo-SP  185,4 168,8 169,1 203,4 214,4 americano 
Merck Sharp & Dohme, São Paulo-SP  158,6     americano 
Boehringer Ingelheim, São Paulo-SP    205,9 236,8 296,8 alemão 
Janssen-Cilag, São Paulo-SP    173,0 198,9  americano 
Sanofi, Rio de Janeiro-RJ    165,8 190,7 201,2 francês 
Tortuga*, São Paulo-SP 179,0  132,9 122,8 126,7 127,0 brasileiro 
Cristália, Itapira-SP 171,0 124,4 115,6  119,1  brasileiro 
Merck, Rio de Janeiro-RJ 164,6 130,5    136,1 alemão 
Farmasa, São Paulo-SP 157,0 139,9  86,3 79,0 84,5 brasileiro 
Medley, Campinas-SP 156,6  116,5 106,5 80,3  brasileiro 
União Farmacêutica, São Paulo-SP 106,2 78,1 72,0 61,7 73,9 65,0 brasileiro 
Neo-Química, Anápolis-GO 93,3 69,3 63,6  66,1  brasileiro 

 
* empresa farmoquímica 

 
Observações: 
1 - Os dados para a construção deste quadro foram obtidos das edições de Exame Melhores e Maiores. 
As 500 maiores empresas no Brasil, com as seguintes especificações: 
1999 - As 500 maiores empresas privadas, por vendas. Junho/2000, págs. 78-97, 180-182; 
2000 - As 500 maiores empresas privadas, por vendas. Julho/2001, págs. 84-103, 184-186; 
2001 - As 500 maiores empresas privadas, por vendas. Julho/2002, págs. 82-101, 186-188; 
2002 - As 500 maiores empresas privadas, por vendas. Julho/2003, págs. 82-101, 178-180; 
2003 - 500 maiores empresas por vendas. Julho/2004, págs. 60-79, 220-222; 
2004 - 500 maiores empresas por vendas. Julho/2005, págs. 52-71, 172-174; e As 1000 Maiores 
Empresas (ranking das maiores por vendas, da 501ª a 1000ª posição), págs. 96-105. 
2 – As caselas em branco significam que os dados não estão disponíveis nas edições de Exame. Maiores 
e Melhores consultadas. 
3 – A partir da edição de Exame Melhores e Maiores, de julho de 2003, deixou de existir o critério Setor 
Farmacêutico, incorporado ao Setor Farmacêutico, Higiene e Cosméticos; assim, fez-se a seleção de 
empresas predominantemente farmacêuticas. 
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Anexo 7 
 

Principais fusões de empresas farmacêuticas, suas vendas sob prescrição em 2002, e 
exemplos de produtos líderes em vendas 

 
Posição Empresa Venda 

sob 
prescrição 
em 2002, 
US $ 
bilhões 

Fusões de empresas 
farmacêuticas 

Produtos líderes em vendas 
Marca no Exterior (Marca no Brasil, Denominação 
comum brasileira – outra empresa no país) 

1.  Pfizer 41,2 Warner-Lambert, 
Pharmacia, Parke-
Davis, Searle, Upjohn 

Celebrex (Celebra, celecoxibe ) 
Lipitor (atorvastatina) 
Viagra (citrato de sildenafila) 
Frontal (alprazolam) 
Zoloft ( cloridrato de sertralina ) 

2.  GlaxoSmithKline 28,9 Burroughs, Wellcome, 
Smith, Kline, French, 
Beckman, Norcliff 
Thayer, Beecham, 
Sterling 

Amoxil ( amoxicilina) 
Compazine (proclorperazina)* 
Aropax (paroxetina) 
Thorazine (clorpromazina)** 
WellButrin, Zyban (cloridrato de bupropiona) 

3.  Merck 20,0 Merck Sharp & 
Dohme 

Crixivan (sulfato de indinavir) 
Invanz (ertapenem sódico) 
Propecia (finasterida) 
Vioxx (rofecoxibe) 
Zocor (sinvastatina) 

4.  Johnson & 
Johnson 

18,6 Roc, MacNeil, 
Janssen 

Ortho-Novum (noretisterona + mestranol)* 
Eprex (eritropoetina humana recombinante) 
Remicade ( infliximabe - Shering Plough) 
Risperdal ( risperidona) 

5.  Astra Zeneca 8,1 Astar, ICI/Zeneca, 
Stuart 

Accolate (zafirlucast) 
Diprivan (propofol) 
Nexium (esopremazol) 
Losec (omeprazol) 
Zoladex (gosserrelina) 

6.  Novartis 16,6 Sandoz, Ciba-Geigy Cibacen (Lotensin, cloridrato de benazepril) 
Diovan (valsartano) 
Lamisil (terbinafina) 
Lescol (fluvastatina) 
Lotrel (besilato de anlodipino + cloridrato de 
benzapril)* 

7.  Aventis 14,3 Rhone-Poulenc, 
Hoechst, Connaught 
Labs, Merieux 

Actonel (residronato sódico) 
Allegra (fexofenadina ) 
Arava (leflunomida) 
Ketek (telitromicina) 
Lantus (insulina glargina) 

8.  Bristol-Myers 
Squibb 

14,3 Mead-Johnson, 
Dupont 
Pharmaceuticals, 

Avapro ( irbesartano) 
Glucovance (metformina + glibenclamida - Merck) 
Pravachol (Pravacol, pravastatina) 
Taxol (paclitaxel) 
Tequin  (gatifloxacino) 

9.  Roche 12,5 Hoffman-LaRoche, 
Nicolas, Synex 

Roacutan (isotretinoína) 
Invirase (saquinavir) 
Tamiflu (oseltamivir) 
Valium (diazepam) 
Xenical (orlistat) 

10.  Wyeth 11,7 American Home 
Products, Ayerst, 
Lederle 

Alesse (etinilestradiol 20mcg + levonorgestrel 
0,1mg)* 
Efexor (cloridrato de venlafaxina) 
Norplant (levonorgestrel)* 
Premarin (estrogênios conjugados) 
Sonata ( zaleplona) 

 
* não disponível no Brasil 
 
** Amplictil (Aventis Pharma), Clorpromaz (União Química), Longactil (Cristália) Fonte: Adaptado de 
Oligopoly Watch, disponível em http://www.olipolywatch.com/2003/05/25.html 
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ANEXO 8 

Os 100 Remédios mais vendidos em estabelecimentos farmacêuticos no país, 2005

A - Trato alimentício e metabolismo 
ANTIÁCIDOS                                         

Antiácidos, fármacos para o tratamento da úlcera péptica e 
flatulência (A02) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Antak ranitidina GlaxoSmithKline 
Zylium ranitidina Farmasa 

Droxaine hidróxido de alumínio + hidróxido de 
magnésio + oxetacaína Daudt 

Maalox hidróxido de alumínio + hidróxido de 
magnésio Aventis Pharma 

Losec omeprazol AstraZeneca 
Pantozol pantoprazol Altana Pharma 
Pepsamar hidróxido de alumínio  Sanofi-Synthélabo 
A - Trato alimentício e metabolismo LAXANTES (A06) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Metamucil Plantago psyllium Procter 

Naturetti 

Senna alexandrina Miller 
(sene)+Cassia fistula 
(cássia)+Tamarindus indica 
(tamarindo)+Coriandrum sativum 
(coentro)+Glycyrrhiza glabra (alcaçúz)

Aventis Pharma 

Tamarine 

Cassia angustifolia 
(Sene)+Tamarindus indica L. 
(tamarindo)+Cassia fistula L. 
(cássia)+Coriandrum sativum 
(coentro)+Glycyrrhiza glabra (apenas 
geléia) 

Barrene 

A - Trato alimentício e metabolismo "REMÉDIOS PARA EMAGRECER"                       
Preparações antiobesidade (A08A) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Plenty sibutramina Medley 
Reductil sibutramina Abbott 
Xenical orlistate Roche 
Inibex S anfepramona Medley 
Desobesi-m femproporex Asta Médica 

A - Trato alimentício e metabolismo VITAMINAS E SUPLEMENTOS MINERAIS (A11/ A12) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Arovit retinol (vitamina A) Roche 
Cebion ácido ascórbico (vitamina C) Merck 

Centrum combinação de vitaminas e sais 
minerais Whitehall 

Complexo B combinação de vitaminas do 
complexo B E.M.S. 

Ephynal 400 tocoferol (vitamina E) Roche 

Stresstabs combinação de vitaminas e sais 
minerais Whitehall 

C - Sistema cardiovascular ANTI-HIPERTENSIVOS (C02) 
Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 

Aldomet metildopa Merck Sharp & Dohme
Atacand candesartana cilexetila AstraZeneca 
Atenol atenolol AstraZeneca 
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ANEXO 8 
Os 100 Remédios mais vendidos em estabelecimentos farmacêuticos no país, 2005 

 (Continuação)  
Atensina Clonidina Boehringer Ingelheim 
Capoten captopril Bristol-Meyers Squibb 
Inderal propranolol AstraZeneca 
Renitec maleato de enalapril Merck Sharp & Dohme
Norvasc anlodipino Pfizer 
Adalat nifedipino Bayer 
C - Sistema cardiovascular DIURÉTICOS (C03) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Clorana hidroclorotiazida Sanofi-Synthélabo 
Higroton clortalidona Novartis 
Lasix furosemida Aventis Pharma 
C - Sistema cardiovascular ESTATINAS (C10AA) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Lípitor atorvastatina Pfizer 
Crestor rosuvastatina AstraZeneca 
Zocor sinvastatina Merck Sharp & Dohme

G - Sistema geniturinário "ANTIIMPOTÊNCIA"                                    
Fármacos para tratamento de disfunção erétil (G04BE) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Cialis tadalafila Lilly 
Levitra vardenafila Bayer 
Viagra sildenafila Pfizer 
J - Agentes antiinfectantes em 
geral para uso sistêmico ANTIBIÓTICOS (J01) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Amoxil amoxicilina GlaxoSmithKline 
Tetrex tetraciclina Bristol-Meyers Squibb 
Bactrim sulfametoxazol +trimetoprima Roche 
Cipro ciprofloxacino Bayer  
Keflex cefalexina  Lilly 
Benzetacil benzilpenicilina benzatina Eurofarma 
M - Siastema músculo-esquelético ANTIINFLAMATÓRIOS (M01A) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Arcoxia etoricoxibe Merck Sharp & Dohme
Bextra valdecoxibe Pharmacia/ Pfizer 
Cataflan diclofenaco potássico Novartis 
Celebra celecoxibe Pfizer 
Feldene piroxicam Pfizer 
Flanax naproxeno Merck Sharp & Dohme
Motrin ibuprofeno Pharmacia/ Pfizer 
Ponstan ácido mefenâmico Pfizer 
Profenid cetoprofeno Merck Sharp & Dohme
Voltaren diclofenaco sódico Novartis 
N- Sistema nervoso  ANALGÉSICOS (N02B) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Advil ibuprofeno Whitehall 
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ANEXO 8 
Os 100 Remédios mais vendidos em estabelecimentos farmacêuticos no país, 2005 

(Continuação) 
R - Sistema respiratório  "DESCONGESTIONANTES NASAIS"                    

Preparações nasais/ Anti-histamínicos para uso 
sistêmico (R01A/ R06A) 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Claritin D loratadina + sulfato de pseudoefedrina Schering-Plough 
Dimetapp pseudoefedrina + bronfeniramina Whitehall 
Naldecon carbinoxamina + paracetamol Bristol-Meyers 

Squibb 
Sorine cloreto de benzalcônio + cloreto de 

sódio + cloridrato de nafazolina 
Aché 

R - Sistema respiratório  ANTIASMÁTICOS (R03)  
Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 

Symbicort budesonida+formoterol AstraZeneca 
Seretide fluticasona + salmeterol GlaxoSmithKline 
Aerolin Spray salbutamol GlaxoSmithKline 
R - Sistema respiratório  "ANTIGRIPAIS"                                     

Preparações para a tosse e resfriado (R05F) 
Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 

Apracur dipirona+clorfenamina + ácido ascórbio 
(vitamina C) 

DM (Dorsay 
Monange) 

Aspirina C ácido acetilsalicílico + ácido ascórbico 
(vitamina C) 

Bayer 

Benegrip salicilamida + clorfenamina + 
cafeína+ácido ascórbico (vitamina C) 

DM 

Resprin paracetamol+carbinoxamina+fenilefrina Janssen-Cilag 
Vick Pyrema paracetamol Procter 
R - Sistema respiratório  ANTI-HISTAMÍNICOS                                 

(R06A exceto hidroxizina N05B) 
Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 

Polaramine dexclorfeniramina Schering-Plough 
Hixizine hidroxizina TherSkin 
Allegra fexofenadina Aventis Pharma 
Agasten clemastina Novartis 
Claritin loratadina Schering-Plough 
Talerc epinastina Boehringer 

Ingelheim 
V - Vários "SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS" 

(V06) 
 

Nome de Marca Princípio Ativo Produtor 
Aminoacid BCAA  combinação de aminoácidos(leucina, 

isoleucina, valina) e vitamina B6 

Nutrilatina 

Creatine aminoácido creatina Nutrilatina 
Glutamine aminoácido glutamina Nutrilatina 
L-Carnitine aminoácido levocarnitina Nutrilatina 
Termogenic RIPPED combinação de aminoácidos (inositol, 

taurina) e cafeína 
Nutrilatina 

 
Fonte: Elaboração com base em informação sobre produtos mais vendidos em farmácias no 
país, segundo Veja, de 2 de fevereiro de 2005, páginas 65 a 73; na reportagem não há 
menção da fonte primária dos dados. 
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ANEXO 9 

EXTRATO DE DOCUMENTOS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS 

NOVOS E PESQUISA CLÍNICA DA ANVISA 

O termo “medicamento novo”, sem outra adjetivação, é, na prática, utilizado para se 
referir a medicamentos novos com princípios ativos sintéticos e semi-sintéticos, 
associados ou não, que são os avaliados pela GEPEC. Quando se utiliza o termo 
“medicamento novo” sem outro complemento não se está referindo, portanto, a 
produtos biológicos, fitoterápicos, homeopáticos, medicamentos ditos “específicos”, 
medicamentos isentos de registro, e nem tampouco a cópias (genéricos e 
similares). 

“ Os medicamentos específicos enquadram-se nas seguintes categorias: 

As soluções de grande e pequeno volume, parenterais ou não, tais como: 

-Água para injeção; 

-Soluções de glicose; 

-Cloreto de sódio; 

- Demais compostos eletrolíticos ou açucares; 

Opoterápicos; 

Os medicamentos a base de: vitaminas e/ou minerais e/ou aminoácidos, isoladas 
ou associadas entre si, com pelo menos um dos componentes acima dos limites 
nutricionais estabelecidos pela Portaria 33,  de 13 de janeiro de 1998. 

Nota: O procedimento de registro das vitaminas e minerais, isoladas ou associadas  
regulamentadas pela Portaria SVS/MS no  40, de 13 de janeiro de 1998, segue o 
Regulamento Técnico instituído pela Resolução- RDC no 132, de 29 de maio de 
2003.” 
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ANEXO 9 
 
DEFINIÇÕES  DO GLOSSÁRIO  DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA ANVISA 
 
Produto Biológico - Medicamento biológico que contém molécula com 
atividade biológica conhecida, e que não tem proteção patentária. 
 
Produto Biológico Novo - Medicamento Biológico que contém molécula com 
atividade biológica nova, e que tem proteção patentária. 
 
Medicamento Biotecnológico - Medicamento biológico, tecnicamente obtido 
ou elaborado por procedimentos biotecnológicos, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 
 
Medicamento Fitoterápico - Medicamento farmacêutico obtido por processos 
tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente matérias-
primas vegetais, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de 
seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. 
Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, 
inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações 
destas com extratos vegetais. 
 
Medicamento Genérico - Medicamento similar a um produto de referência ou 
inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros 
direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 
qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 
 
Medicamento Homeopático - São preparações manipuladas de forma 
específica de acordo com regras farmacotécnicas bem definidas, descritas 
na Farmacopéia Homeopática Brasileira. 
 
Medicamento Inovador - Medicamento apresentando em sua composição ao 
menos um fármaco ativo que tenha sido objeto de patente, mesmo já extinta, 
por parte da empresa responsável pelo seu desenvolvimento e introdução no 
mercado no país de origem, e disponível no mercado nacional. Em geral, o 
medicamento inovador é considerado medicamento de referência, 
entretanto, na ausência do mesmo, a ANVISA indicará o medicamento de 
referência. 
 
Medicamento de Referência - Medicamento inovador registrado no órgão 
federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 
eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao 
órgão federal competente, por ocasião do registro. 
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Medicamento Similar - Aquele que contém o mesmo ou os mesmos 
princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via 
de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou 
diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal 
responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em 
características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, 
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser 
identificado por nome comercial ou marca. 
 

 


