
 

NOTA JURÍDICA 

 

A impossibilidade de fornecimento da 
fosfoetanolamina sintética 

 

A substância química fosfoetanolamina tornou-se conhecida como uma 

alternativa terapêutica para diversos tipos de câncer após um súbito crescimento de 

decisões judiciais deferindo o fornecimento da substância no estado de São Paulo. 

A fosfoetanolamina é um composto químico orgânico presente naturalmente no 

organismo, que passou a ser produzida em laboratório pelo Instituto de Química da 

USP de São Carlos, mas não está à venda, por falta de registro nos órgãos próprios, 

não sendo, portanto, um medicamento disponível para comercialização. As pessoas 

que vinham utilizando a substância a receberam de forma gratuita e enviada 

diretamente pelo Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da Universidade de São 

Paulo (USP). 

E, segundo informou oficialmente o próprio instituto1 (nota anexa), a referida 

substância foi estudada de forma independente pelo Prof. Dr. Gilberto Orivaldo 

Chierice, outrora ligado ao Grupo de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros e já 

aposentado. Esses estudos independentes envolveram a metodologia de síntese da 

substância e contaram com a participação de outras pessoas, inclusive pessoas que 

não têm vínculo com a Universidade de São Paulo, tendo chegado ao conhecimento 

do IQSC que algumas pessoas tiveram acesso à fosfoetanolamina produzida pelo 

citado docente e por ele doada, em ato oriundo de decisão pessoal, ou seja, sem o 

conhecimento da Universidade, e a utilizaram para fins medicamentosos. 

Segundo o referido instituto da USP2, eles não dispõem de dados sobre a 

eficácia da fosfoetanolamina no tratamento dos diferentes tipos de câncer em seres 

humanos – até porque não tem conhecimento da existência de controle clínico das 

pessoas que consumiram a substância – e não dispõe de médico para orientar e 

prescrever a utilização da referida substância.  

                                                           
1 Disponível em http://www5.iqsc.usp.br/esclarecimentos-a-sociedade/  
2 Idem. 

http://www5.iqsc.usp.br/esclarecimentos-a-sociedade/


 

A Universidade de São Paulo (USP) também publicou nota3 (anexa) 

esclarecendo que a fosfoetanolamina não é remédio e que ela foi estudada na USP 

como um produto químico e não existe demonstração cabal de que tenha ação efetiva 

contra a doença. Acrescentou ainda que a Universidade não desenvolveu estudos 

sobre a ação do produto nos seres vivos, muito menos estudos clínicos controlados 

em humanos. Não há registro e autorização de uso dessa substância pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, portanto, ela não pode ser classificada 

como medicamento.  

Não sendo a fosfoetanolamina um medicamento e, portanto, carecendo de 

registro e de autorização de uso pela ANVISA, ela não é comercializável, não está 

disponível para compra, havendo uma impossibilidade fática e jurídica para que até 

mesmo um ente público possa adquiri-la. 

Nesse sentido, o texto do art. 19-T da Lei 8.080/90: 

“Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do 
SUS:  

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 
medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico 
experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA;  

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, 
sem registro na Anvisa.”  

  

Por todo o exposto, o município não pode ser parte legítima para figurar no 

polo passivo de uma ação judicial que solicita o fornecimento da fosfoetanolamina, 

porquanto não tem nenhuma possibilidade de adquirir a substância, nem tampouco 

possui qualquer ingerência sobre sua distribuição. Ocorrido o provimento judicial, a 

decisão seria inócua.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se manifestou nesse 

sentido, entre outros, nos acórdãos dos Agravos de Instrumento nº 71005917711, 

71005910872, 71005897319, 71005903828, 710058973194, nos termos abaixo:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL E USP. 
MEDICAMENTO. FOSFOETANOLAMINA. INCOMPETÊNCIA. 

                                                           
3 Disponível em http://www5.usp.br/99485/usp-divulga-comunicado-sobre-a-substancia-fosfoetanolamina /  
4 Disponível em http://www.tjrs.jus.br/site/  

http://www5.usp.br/99485/usp-divulga-comunicado-sobre-a-substancia-fosfoetanolamina%20/
http://www.tjrs.jus.br/site/


 

A ação ordinária foi ajuizada contra o Estado do Rio Grande do 
Sul, Município de São José do Sul e a Universidade de São 
Paulo – USP – Campus de São Carlos. Ocorre que o Estado e 
o Município Gaúcho não são partes legítimas para figurar no 
pólo passivo, porquanto não tem ingerência sobre a 
distribuição do fármaco em questão, bem como sobre a USP, 
uma vez que o fornecimento do medicamento é feito de forma 
gratuita e diretamente pela universidade, a qual envia, por 
sedex, ao endereço da paciente. 
Assim, não cabe a inclusão do Estado e do Município Gaúcho 
no pólo passivo, pois em caso de provimento judicial, a decisão 
seria inócua, visto que a parte tem possibilidade de adquirir a 
medicação sem a intervenção do Estado. 
No tocante à Universidade de São Paulo, melhor sorte não 
assiste o agravante. 
Isto porque, de acordo com o princípio da aderência territorial, 
o estado do rio grande do sul só pode prover a jurisdição 
dentro do seu território, ou seja, possui jurisdição limitada. 
Desta forma, não havendo nos autos resistência a pretensão 
ao direito – visto que o medicamento pleiteado, repito, é 
fornecido gratuitamente pela autarquia e enviado via sedex -, o 
que configuraria uma exceção à regra, não vislumbro a 
possibilidade de o judiciário gaúcho condenar a USP a atender 
ou prestar um direito/obrigação. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. 
AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA. 

 

Em síntese, não pode o município ser obrigado, nem mesmo por 

determinação judicial, a fornecer a substância fosfoetanolamina sintética, pela 

impossibilidade de aquisição da substância, além da desobediência a todos os 

regramentos sanitários que visam, primordialmente, a segurança e a saúde dos 

usuários de medicamentos.  

 

Brasília, 05 de fevereiro de 2016. 

 

Assessoria Jurídica do CONASEMS 

 


