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RESUMO

Este caso é baseado em dados reais envolvendo um conjunto de situações bastante comuns 
no dia-a-dia de pessoas de baixa renda, que necessitam de medicamentos de alto custo, e de 
profissionais da indústria farmacêutica e do governo que procuram, em conjunto, encontrar 
soluções para garantir o acesso da população ao tratamento de que necessita.

O caso permite a aplicação de várias diferentes teorias de marketing. Ele não traz respostas 
para o dilema, mas procura estimular a reflexão e a discussão de possíveis sugestões para o 
problema apresentado.
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1. Antonia Menezes

Antonia Menezes nasceu no interior de Sergipe. Filha 

mais velha, de uma família com mais 8 crianças e 

morando na zona rural, logo percebeu que sua vida 

ali seria sempre cheia de dificuldades. Aos 16 anos, 

resolveu mudar-se para São Paulo, onde acreditava 

que conseguiria um bom emprego e teria a oportuni-

dade de ajudar os familiares que permaneceram no 

sertão nordestino.

A perspectiva de se afastar de seus familiares e de 

morar em uma cidade grande, desconhecida, com al-

guns parentes de quem mal se lembrava gerou um 

grande estresse para Antonia que, no entanto, não 

via outra alternativa.

Depois de uma longa viagem, chegou a São Paulo, 

onde foi recebida pelo Sr. José do Livramento e por sua 

família, a esposa Dora e duas crianças pequenas.

Sr. José e Dona Dora nasceram na mesma cidade que 

Antonia e vieram para São Paulo há 10 anos, tam-

bém em busca de melhores oportunidades. Desde 

que chegara aqui, moram no Jd. Ângela, na zona sul 

da cidade.

O Sr. José trabalha como pintor autônomo e Dona 

Dora é diarista. A vida deles é financeiramente bem 

apertada, mas estão felizes por terem vindo para São 

Paulo, onde sempre há trabalho e é possível ter aces-

so ao que há de melhor no país: boa escola para os 

filhos, postos de saúde e hospitais com médicos de 

várias especialidades e bastante conforto, se compa-

radas às condições de vida que têm aqui com as que 

tinham em sua cidade natal.

Por indicação da patroa de Dona Dora, Antonia logo 

começou a trabalhar como diarista na casa de uma 

família de classe média alta, no bairro de Moema. 

Ganhava por dia, quase o mesmo que seus pais 

conseguiam ganhar por semana na lavoura e com 

a venda de ovos. Por morar na casa de parentes e 

ser bastante econômica, boa parte do que ganhava 

podia ser mandado para seus pais, para ajudar no 

sustento dos irmãos. Antonia estava feliz por poder 

ajudar, mas estranhava a cidade, as longas distân-

cias, a alimentação, sentia-se muito cansada com o 

trabalho pesado e com as poucas horas de sono que 

conseguia ter e triste com a distância da família.

Num dia anormalmente frio em abril, saindo do tra-

balho, passou em frente a um supermercado todo 

enfeitado com ovos de Páscoa. Nunca havia comido 

um ovo de Páscoa na vida. Era um luxo que uma 

criança pobre do interior não podia ter. Resolveu en-

trar na loja e comprou o maior ovo que viu: quase 

meio quilo de chocolate! 

Entrou no ônibus, sentou no fundo e saboreou o cho-

colate ao longo de trajeto do trabalho para casa, que 

durava mais de uma hora. Foi maravilhoso!

Quando chegou em casa, Dona Dora lhe contou que 

havia feito um jantar especial, macarronada, e um 

bolo de chocolate, para comemorar o aniversário de 

um de seus filhos. Depois do jantar, cantaram pa-

rabéns e Antonia comeu dois pedaços do bolo, que 

estava uma delícia. Ela vinha sentindo muita fome 

e muita sede nos últimos tempos e, apesar de estar 

comendo muito, perdia peso.

À noite começou a se sentir muito mal, precisou le-

vantar para urinar muitas vezes, sua visão estava 

borrada, sentia náuseas e fortes dores abdominais. 

Pensou que estes sintomas fossem decorrentes do 

fato de ter comido demais, mas eles não passaram 

nos próximos dias. Para piorar a situação, tinha uma 

ferida no pé que não cicatrizava. Ficou preocupada 

e mostrou a ferida para Dona Dora, que a levou ao 

posto de saúde do bairro para que o médico pudesse 

examiná-la.

2. A doença e seu tratamento

O médico do posto de saúde levou poucos minutos 

para fazer um pré-diagnóstico: diabetes. Para confir-

mar sua suspeita, no entanto, Antonia precisaria rea-

lizar alguns exames de laboratório. Os exames foram 

marcados para 40 dias depois. Durante este período, 

o médico recomendou que Antonia evitasse doces e 

massas, o que poderia ajudar a minimizar o proble-

ma caso a suspeita dele estivesse correta.

As feridas de Antonia não melhoravam e a data do 

exame parecia não chegar nunca. Ela estava cada 

vez mais preocupada com sua saúde, morrendo de 

vontade de voltar para casa, mas, ao mesmo tempo, 

sabia que tinha a obrigação de ficar ali, continuar 

trabalhando e ajudando sua família. O estresse au-

mentava a cada dia.
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Quando finalmente os exames foram realizados, cons-

tatou-se que o diagnóstico do médico do posto de saú-

de estava correto. Antonia tinha diabetes tipo 1. 

O diabetes é uma doença causada pela ausência to-

tal ou parcial da produção de insulina, um hormônio 

produzido pelo pâncreas que auxilia as células a ab-

sorver o açúcar do sangue.

Diabetes tipo 1 é um tipo raro de diabetes, que aco-

mete cerca de 1 em cada 250 pessoas. O diabetes 

tipo 1 é mais comum em brancos que em negros e 

afeta igualmente homens e mulheres. Os pacientes 

com diabetes tipo 1 correspondem a menos de 10% 

de todos os casos de diabetes na população - 90% 

dos casos de diabetes são do tipo 2.

Ainda não são conhecidos todos os fatores que provo-

cam o diabetes tipo 1, o que se sabe é que a doença 

é claramente dependente de fatores genéticos. Outro 

fato que já foi identificado é que existem alguns fato-

res externos (os chamados “gatilhos”) que desempe-

nham um papel no aparecimento da doença.

Assim, o diabetes tipo 1 parece ocorrer quando algu-

ma coisa no ambiente - uma toxina, ou um vírus, ou 

mesmo um quadro de stress psicológico muito inten-

so - serve como “gatilho” para desencadear uma res-

posta exagerada do sistema imunológico, que lança 

um ataque contra uma parte do próprio organismo 

do paciente: o pâncreas, levando à destruição das 

células beta pancreáticas, responsáveis pela produ-

ção de insulina. Depois de um determinado nível de 

agressão, o paciente não consegue mais produzir a 

própria insulina e passa a apresentar as caracterís-

ticas clínicas da deficiência de insulina: aumento da 

glicemia no sangue, desequilíbrio dos níveis de coles-

terol e triglicerídeos, perda de peso, etc.

O médico orientou Antonia e dona Dora sobre o trata-

mento necessário. Ele informou que é possível man-

ter uma vida saudável, mas que o tratamento pre-

cisaria ser realizado de forma rigorosa para garantir 

que os níveis de glicemia seriam mantidos sempre 

dentro dos valores considerados como alvo (em geral 

entre 80 e 140 mg/dL). 

Atingir e manter esses valores é uma meta que pode 

ser alcançada com o planejamento cuidadoso das 

refeições, a prática de exercícios físicos e o uso de 

insulina. Todos os pacientes com diabetes tipo 1 pre-

cisam usar injeções de insulina (geralmente 2 a 4 

doses por dia) para controlar sua glicose sangüínea, 

uma vez que seus organismos não são capazes de 

produzir a própria insulina, como ocorre em pessoas 

sem diabetes.

Também é preciso medir os níveis de glicose regular-

mente e fazer ajustes na insulina, alimentação e ati-

vidades para manter a glicemia normal no dia-a-dia.

A fim de ter o tratamento adequado, Antonia iria pre-

cisar comprar um aparelho medidor e fazer a apli-

cações do medicamento para ajustar o seu nível de 

glicose. O custo do tratamento, segundo o médico, 

será alto, mas o tratamento é fundamental para a 

manutenção de uma vida saudável. 

Antonia ficou muito preocupada: sua vida depende 

de um medicamento que não tem condição de com-

prar e sua família depende dela. Precisa resolver ra-

pidamente esta questão.

3. O mercado de medicamentos para diabetes

A insulina é o principal medicamento consumido por 

pessoas com diabetes. No caso de diabetes tipo 1, 

como o de Antonia, o uso de insulina deve ser diário, 

em geral, são necessárias de 4 a 5 aplicações por dia.

O custo de tratamento é elevado, estima-se que um 

paciente gaste cerca de R$1.000,00 a R$ 1.200,00 por 

mês, considerando a necessidade aproximada de:

 

Apesar de haver muitas empresas fabricantes des-

tes medicamentos no Brasil, muitas pessoas que têm 

diabetes não são submetidas ao tratamento adequa-

do, especialmente pela dificuldade que existe em ter 

acesso aos medicamentos, caros demais para serem 

comprados por boa parte da população do país.

 

Segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários 

de Saúde (Conass), 51,7% dos brasileiros abando-

nam o tratamento por falta de dinheiro para comprar 

os remédios prescritos. As conseqüências do aban-

dono do tratamento são muito graves, tanto para o 

paciente, como para o próprio governo, já que os tra-
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tamentos dos efeitos da doença têm custo alto para o 

sistema público de saúde. Em 2005, O SUS (Sistema 

Único de Saúde) gastou R$ 295,8 milhões com 586,6 

mil internações hospitalares por diabetes, hiperten-

são e agravos associados a estas doenças.

Estima-se que 5 milhões de brasileiros tenham diabe-

tes. Destes, 2,6 milhões são pacientes do SUS. Os ou-

tros 2,4 milhões estão divididos entre aqueles que re-

alizam a compra direta dos medicamentos em farmá-

cias e aqueles que não fazem o tratamento adequado.

Para tentar diminuir o número de pessoas que não 

estão sendo submetidas ao tratamento necessário, 

o governo criou, em 2004, o Programa Farmácia Po-

pular, através do qual fornece medicamentos por um 

valor até 90% inferior ao praticado nas farmácias 

convencionais. Atualmente, existem 120 unidades do 

Farmácia Popular em 88 cidades.

4. O desafio de garantir o acesso da população 

aos medicamentos

Para a indústria farmacêutica, o mercado de medica-

mentos para diabetes é muito atrativo, já que esta-

mos falando de 5 milhões de potenciais consumido-

res, com necessidade de tratamento permanente. 

Por outro lado, considerando que 63% da população 

brasileira vive no limite de consumo para subsis-

tência, o grande desafio que se apresenta é “como 

transformar o potencial em consumo efetivo”.

Ao mesmo tempo, sabe-se que é de total interesse do go-

verno garantir o acesso dos pacientes à medicação porque: 

1) o acesso a tratamentos de saúde é de sua respon-

sabilidade já que o tratamento de diabetes é um di-

reito garantido pela Constituição Federal – No artigo 

196 está prevista a obrigação do Estado de garantir a 

saúde de todos os cidadãos;

2) o custo de tratamento das conseqüências da dia-

betes pode chegar a cifras muito maiores, sendo mais 

interessante (financeiramente) fazer um tratamento 

das causas.

O maior desafio atual da indústria farmacêutica, nes-

te sentido, é ampliar os negócios com o governo, 

atendendo a uma demanda reprimida e ampliando o 

potencial de vendas da indústria.

Algumas ONGs têm tido um papel muito importante 

no desenvolvimento deste setor, tanto quando atuam 

no sentido de orientar os pacientes sobre o tipo de 

tratamento mais adequado às suas necessidades e 

sobre como conseguir ter acesso aos medicamentos 

necessários através da rede pública ou do programa 

Farmácia Popular, como quando atuam pressionando 

o governo para aumentar as verbas para compra e 

distribuição gratuita de medicamentos.

A parceria entre ONGs e indústria farmacêutica vem 

sendo muito criticada pelo governo, que alega que as 

organizações estão agindo em defesa dos interesses 

da indústria e não dos pacientes, como deveria ser 

sua missão.

Outro problema com o qual a indústria tem de lidar 

é o risco da concentração de mercado: se metade da 

venda deste tipo de medicamento é feito a um único 

cliente, o governo, é natural que as empresas deste 

setor precisem se estruturar para isso e pensar em 

como minimizar seus riscos.

5. O tratamento

O médico do posto de saúde do bairro onde Antonia 

mora informou que naquele posto não havia medica-

mentos disponíveis e que Antonia deveria se cadas-

trar no SUS para ter direito aos medicamentos.

Como Antonia não tinha a menor idéia de como fazer para 

se cadastrar, foi orientada a procurar uma ONG da região 

onde poderia obter esta e várias outras informações.

A primeira coisa que descobriu é que o cadastramen-

to não é imediato. Por sorte, a organização dispunha 

de alguns medicamentos, que foram doados para An-

tonia para que ela pudesse realizar o tratamento até 

que o cadastro fosse efetivado. Alguns itens, como 

seringas, precisariam ser comprados por ela em far-

mácias tradicionais.

Na volta para casa, Dona Dora foi até a farmácia e 

comprou os itens necessários. Apesar de serem pou-

cos os itens, o valor era muito alto, considerando a 

renda da família. Dona Dora começou a rezar para 

que o cadastro fosse rápido, porque não teriam con-

dições de manter o tratamento de Antonia.

A adaptação à medicação também não foi tão fácil. 

Até aprender a identificar a dose ideal de insulina, 
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Antonia passou vários dias sentindo-se tão mal que 

não conseguia trabalhar. Isso prejudicava ainda mais 

a situação financeira da família.

Antonia pensou em desistir do tratamento, mas foi 

convencida pelo pessoal da ONG que esta era uma al-

ternativa péssima porque a doença é silenciosa, mas 

traz conseqüências gravíssimas. Só em 2002, mais 

de 36 mil brasileiros morreram de diabetes, além da 

grande quantidade de pessoas que tiveram proble-

mas de insuficiência renal, amputação de membros 

inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares em 

decorrência do tratamento inadequado.

Finalmente, depois de um longa espera, o cadastro de 

Antonia foi realizado e ela passou a receber medica-

mentos do SUS. Infelizmente, a disponibilidade de me-

dicamentos não é constante e os itens recebidos nem 

sempre são suficientes para um mês de utilização.

6. Pesquisa e desenvolvimento na indústria de 

medicamentos

O alto custo do tratamento fez Antonia pensar por-

que as indústrias têm que cobrar tão caro por estes 

medicamentos: “É revoltante que sejam tão ganan-

ciosos. A vida e o bem estar de tantas pessoas são 

colocados em risco para que estas poucas pessoas 

fiquem cada vez mais ricas!”, pensou ao perceber que 

seria impossível ter acesso ao tratamento adequado 

considerando a sua situação financeira.

O que Antonia e muitos outros brasileiros não sabem 

é que o desenvolvimento de um novo medicamento 

é um processo longo e muito custoso e que, em mui-

tos casos, resulta em drogas que não têm utilização 

prática e, portanto, o investimento inicial da indústria 

não terá retorno comercial.

Para se ter uma idéia do trabalho que envolve a pes-

quisa e o desenvolvimento de um único produto, faz-se 

necessário recorrer a alguns números:

• 1 bilhão de dólares de investimentos

• 7.000.874 horas de trabalho

• 6.587 experimentos

• 423 pesquisadores

• 1 medicamento

Do ponto de vista prático, ao ameaçar quebrar pa-

tentes a fim de baratear o valor dos medicamentos, o 

governo corre um sério risco de desestimular o inves-

timento da indústria em pesquisas e desenvolvimento 

de novas drogas que poderão, no futuro, aumentar a 

eficiência do tratamento e o bem estar da população.

7. De Volta ao Trabalho

Depois de um período inicial de muita dificuldade com 

a adaptação ao tratamento, Antonia está conseguin-

do voltar ao trabalho.

Apesar de conseguir comprar alguns itens que faltam 

em um estabelecimento ligado ao programa Farmácias 

Populares, os gastos que tem para tratamento ainda 

são altos. Ela está triste por não poder mais mandar 

muito dinheiro para a família no Nordeste, mas enten-

de que sua saúde é prioridade neste momento.

Ela terá que manter a dieta, a rotina de exercícios físi-

cos e o consumo de insulina por toda a vida, mas está 

se adaptando bem e está confiante de que poderá levar 

uma vida normal, apesar da doença grave que tem.
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