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ref. 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 126/2020
DISPUTA: 19/10/2020 ÀS 10h

Segue em anexo nossa solicitação de impugnação para alteração do descritivo do item nº 7, SURFACTANTE PULMONAR. e com isso o
adiamento do processo.

Atenciosamente,



 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
 
REFERENTE: 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 126/2020 
 
 

UNI HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

07.484.373/0001-24, estabelecida na Rua Alagoas, nº 253, Ipsep, Recife-PE, CEP: 51.350-560 vem, por 

meio de seu representante legal para, nos termos das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, e do 

Edital apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PRELIMINARMENTE 
 
Preliminarmente, antes de adentrar no mérito da questão aqui discutida, cumpre salientar que, nos 

termos do art. 5º, LV da CF/88 e, ainda, na forma do art. 2º, da Lei nº. 9784/99, que regular o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a “Administração Pública 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

/eficiência.”(grifos nossos).  

 
Tais dispositivos, fulcradas em normas constitucionais e infraconstitucionais, são de ordem pública 

e impõe que sejam respeitadas. 

 
Na boa doutrina da renomada jurista Lúcia Valle Figueiredo, o Princípio da Razoabilidade, traduz 

"a relação de congruência lógica entre o fato (o motivo) e a atuação correta da administração" (in Curso de 

Direito Administrativo, Malheiros Editores, 2ª Edição, Pág. 46).  Pois bem. Na esteira do Princípio 

da Razoabilidade, e de outros inerentes à Administração, é que exata Operadora também os seus 



 

atos no trato da "res pública", nunca praticando atos fora da moldura do Direito, conforme restará 

demonstrado das explicações abaixo. 

 
Ao lecionar sobre o tema registro de preço, o Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua obra Sistema 

de Registro de Preço e Pregão Presencial e Eletrônico, Editora Fórum, 3ª Edição, Belo Horizonte, Ano de 

2009, às páginas 29 e seguintes, assim estatui: 

 
“Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de 

uma concorrência ou pregão sui generis, selecionando a proposta mais vantajosa, com observância 

do princípio da isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração. 

 

DA TEMPESTIVIDADE  
 

 
CARTA TÉCNICA - SURFACTANTES 

 
Atualmente existem no mercado Brasileiro dois surfactantes pulmonares não sintéticos (o 

alfaporactanto e o beractanto) indicados para o tratamento da SDR (Síndrome do Desconforto 

Respiratório), que por serem produzidos a partir de rotas biológicas não podem ser intercambiáveis. 

Além disso, tais surfactantes são diversos entre si em termos de formulação, desempenho e 

farmacoeconomia. 

Com o intuito de esclarecer dúvidas que os profissionais da saúde e instituições de saúde 

frequentemente manifestam a respeito destes produtos, a Chiesi formulou a presente Carta Técnica. 

  



 

I – A CHIESI 
 

1. A Chiesi Farmacêutica Ltda. é a afiliada brasileira do grupo multinacional italiano Chiesi. 
 

2. A empresa conta mundialmente com 80 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos 

farmacêuticos e novas tecnologias. 

 

3. Presente no Brasil desde 1976, produz, comercializa e exporta a partir do território brasileiro medicamentos 

fundamentais para terapia em diversas especialidades como neonatologia, pneumologia, alergias, 

cardiovascular, distúrbios metabólicos e musculoesqueléticos. 

 
4. Dentre os produtos que comercializa está o alfaporactanto (CUROSURF®), indicado para a prevenção e 

tratamento de recém-nascidos prematuros com Síndrome de Desconforto Respiratório (SDR) ou Doença da 

Membrana Hialina, disponível comercialmente em duas apresentações: 

 
Suspensão estéril disponibilizada em frasco-ampola de dose unitária. Cada frasco contém 80 mg/mL 

de alfaporactanto (fração fosfolipídica de pulmão porcino): 

a) Embalagem contendo 1 frasco-ampola com 1,5 mL (o que equivale a 120 mg de alfaporactanto - fração 

fosfolipídica de pulmão porcino). 

b) Embalagem contendo 1 frasco-ampola com 3,0 mL (o que equivale a 240 mg de alfaporactanto - fração 

fosfolipídica de pulmão porcino)).1 

 
II – DA ORIGEM BIOLÓGICA DOS SURFACTANTES E DA NÃO INTERCAMBIALIDADE 

ENTRE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 

 
5. Tanto o alfaporactanto (CUROSURF®) quanto o beractanto são oriundos de rotas biológicas e, portanto, não 

são intercambiáveis entre si. 

 



 

6. Os biológicos são em geral proteínas formadas por moléculas de cadeias longas e complexas, diferentes das 

moléculas que compõem medicamentos de síntese química. 

 

7. Da complexidade e tamanho das moléculas que formam os biológicos decorre o fato de que o número de 

átomos presentes em cada molécula é muito superior ao número de átomos que integram medicamentos 

sintéticos, o que pode resultar em variações importantes na eficácia e segurança de cada produto. 
8. Adicionalmente, o processo produtivo é fundamental para o resultado final do produto biológico, conforme 

resta muito claro na publicação “Entendendo os Medicamentos Biológicos” da Interfarma (Associação da 

Indústria Farmacêutica de Pesquisa): 

 
“Devido ao grande número de variáveis envolvidas na manufatura de um medicamento biológico, 

a identidade e a qualidade do produto final somente podem ser asseguradas pela manutenção e 

consistência do processo de produção. Pequenas variações de alguma etapa do processo podem 

resultar em grandes alterações do produto, algumas vezes relevantes para a eficácia ou segurança 

do medicamento. Além disso, o princípio ativo frequentemente é uma mistura de subespécies 

moleculares, dependentes do processo de produção, conferindo algum grau de micro-

heterogeneidade ao produto”. 

Os medicamentos biológicos são frequentemente referidos pela expressão “o processo é o produto”, 

indicando a grande importância dos detalhes do processo de manufatura para a garantia da sua qualidade. 

Processos diferentes resultam em produtos distintos. Assim, cópias idênticas de medicamentos biológicos 

não podem ser produzidas. Ao mesmo tempo, no caso dos biológicos, não apenas o produto, mas algumas 

etapas do processo de produção também são proprietárias e passíveis de patenteamento. (grifo 

nosso) 

 

1 http://www.chiesi.com.br/files/bula/curosurf.pdf 
  



 

9. Tais diferenças significam que não existe intercambialidade entre produtos biológicos, nem mesmo entre 

biossimilares, conforme se depreende da legislação sanitária em vigor, mais notadamente a RDC 55 de 2010 

da ANVISA. 

10. Os surfactantes disponíveis no mercado brasileiro (alfaporactanto - CUROSURF®) e beractanto) não são 

biossimilares, tendo cada um deles origens, rotas, métodos produtivos e características distintas. Logo, se 

nem biossimilares são reputados intercambiáveis, imaginemos produtos fundamentalmente distintos! 

 
II – DAS DIFERENÇAS ENTRE AS FORMULAÇÕES E INDICAÇÕES DOS 

SURFACTANTES COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO 

 
11. O alfaporactanto (CUROSURF®) é produzido a partir de material biológico animal extraído de suínos, e 

atende a todas as demandas relativas à SDR, podendo ser utilizado no tratamento com doses de 100mg/kg e 

200 mg/kg. 

 
12. O outro surfactante não sintético disponível no mercado é medicamento produzido a base de beractanto, 

material biológico animal extraído de bovinos, e é comercializado na concentração de 25mg/ml em frascos de 

4 ml com 100mg e 8 ml com 200mg, atendendo apenas em parte as demandas relativas à SDR, pois sua 

indicação terapêutica limita-se a dose de 100mg/kg, não havendo qualquer estudo científico para 

utilização a 200mg/kg. 

 
13. Nota-se, assim, que há grande distinção entre os produtos, seja em sua origem animal (biológica) ou de 

indicações terapêuticas – lembrando que para produtos de síntese biológica tais diferenças são essenciais 

para as características finais do produto. 

 
14. Ainda que ambos os surfactantes possam ser utilizados no tratamento de SDR por reposição de surfactantes 

pulmonares, não se pode sustentar que os produtos são intercambiáveis – até porque não há 

intercambialidade entre biológicos - e que ambos poderão atender a todas as diferenças existentes na SDR e 

para cada recém-nascido, especialmente em relação à dosagem/peso. 



 

15. Além disso, existem entre os produtos diferenças farmacoeconômicas e de desempenho fundamentais, que 

serão abordadas a seguir. 

III – DAS DIFERENÇAS EM DESEMPENHO E DA VANTAJOSIDADE DO 

ALFAPORACTANTO (CUROSURF®) 
 

16. Além de questões técnicas e regulatórias que diferenciam completamente os produtos, existe vasta literatura 

que reconhece a superioridade clínica do alfaporactanto (CUROSURF®) frente ao beractanto. 

 
17. Tal superioridade se traduz, como se verá a seguir, em economias para os sistemas público e privado de 

saúde através de menor tempo de intubação, menor tempo de internação, menor volume de medicamento 

necessário ao tratamento, menor taxa de mortalidade, menor número de doses adicionais e menos efeitos 

adversos (a seguir chamados conjuntamente de “elementos de efetividade”). 

 
18. Adicionalmente, não se pode perder de vista que as superioridades clínicas do alfaporactanto 

(CUROSURF®) se traduzem em vantagens farmacoeconômicas, as quais diferenciam os produtos de tal 

modo que torna-se impossível uma justa e equânime concorrência entre eles em licitações públicas e 

concorrências privadas do tipo pregão ou menor preço. 

 

19. Como explicaremos a seguir, os elementos de efetividade e os custos indiretos devem necessariamente ser 

levados em consideração para que em nome da vantajosidade e da isonomia sejam posicionados itens 

específicos para aquisição de cada tipo surfactante, de modo a atender a demanda da instituição de saúde. 

Em outras palavras, não podem ser comparados por preço/dose, por preço/ miligramagem ou por qualquer 

outro critério quantitativo ou volumétrico produtos que sejam desiguais. 

 

20. Como veremos, alfaporactanto (CUROSURF®) tem características específicas que reduzem custos 

hospitalares. 

  



 

OXIGENAÇÃO E MORTALIDADE 
 

21. Estudos multicêntricos comparando o surfactante natural bovino (beractanto) e o alfaporactanto 

(CUROSURF®) no tratamento da SDR (Estudo Rescue) mostraram melhora mais rápida na oxigenação e 

uma tendência a menor mortalidade com o alfaporactanto (CUROSURF®) entre cada estudo. Foi constatada 

uma maior sobrevivência com o alfaporactanto (CUROSURF®) na dose de 200mg/kg em relação a beractanto 

100 mg/kg (única apresentação disponível). Senão, vejamos: 

2 

MENOR DOSE 

22. RNs (recém-nascidos) tratados com alfaporactanto (CUROSURF®) geralmente necessitam de apenas uma 

dose do surfactante, especialmente quando tratados com dose inicial de 200mg/kg, o que pode proporcionar 

vantagens econômicas: 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                    3 

 

 
2 Taxa de Mortalidade (Ramanathan R. et al. A Randomized, Multicenter Masked Comparison Trial of Poractant Alfa (Curosurf) 
versus Beractant (Survanta) in the Treatment of Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants. Am J Perinatol. 2004;21(3):109-119.) 



 

CONCENTRAÇÃO FOSFOLIPÍDICA 
 

1. O alfaporactanto (CUROSURF®) é um surfactante que contém concentrações elevadas de fosfolipídeos, 

proteínas B e C e Plasmalógenos, tornando-o mais resistente a inativação que outros surfactantes de 

composição similar, porém com menores concentrações de todos os componentes contidos no alfaporactanto 

(CUROSURF®). 

 
CONCENTRAÇÃO 
 

2. O alfaporactanto (CUROSURF®) não contém conservantes e é uma suspensão branco-cremosa contendo 

80mg de surfactante (extrato) por ml que inclui 76mg de fosfolípides e 1mg de proteínas, das quais 0,45mg é 

SP-B. O beractanto disponível no mercado brasileiro tem apenas 25mg de surfactante por ml. 

 
3. Assim, pela sua maior concentração por ml, a administração de alfaporactanto (CUROSURF®) se torna mais 

rápida e com menores riscos ao RNPT (recém-nascido pré-termo), já que tem menor volume (mais 

compatível com o volume dos pulmões do RN) e já que chega-se a até 200mg com apenas 3ml versus os 8ml 

que o beractanto necessita para atingir essa concentração e ainda tendo de ser administrado em 2 doses. Ou 

seja, a extubação do RN com o Alfaporactanto (CUROSURF®) é mais rápida e mais eficaz, reduzindo o 

desconforto do paciente, bem como custos de internação. 
3  

4 Sucesso terapeutico com apenas uma dose (Ramanathan R. et al. A Randomized, Multicenter Masked Comparison 

Trial of Poractant Alfa (Curosurf) versus Beractant (Survanta) in the Treatment of Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants. 

Am J Perinatol. 2004;21(3):109-119.) 

  



 

23. Tais características, dentre outras intrínsecas a alfaporactanto (CUROSURF®) se traduzem em: 

 Uma mais rápida melhora na oxigenação quando comparado ao beractanto: 
  

4 

 

5 Ramanathan RA et al. A Randomized, Multicenter Masked Comparison Trial of Poractant Alfa (Curosurf) versus 
Beractant (Survanta) in the Treatment of Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants. Am J Perinatol. 2004 Apr;21(3):109-19 

 Redução mais rápida da FiO2 com Curosurf 200mg/kg, nas primeiras horas após administração 

  

5 



 

 Menor incidência de suporte ventilatório: 

  

6 

 
6 Speer CP et al. Randomised clinical trial of two treatment regimens of natural surfactant preparations in neonatal respiratory 

distress syndrome. Archives of Disease in Childhood. 1995 Jan; 72(1): F8-13. 

7 Verder H et al. Surfactant therapy and Nasal continuous positive airway pressure for newborns with respiratory distress 

syndrome. N Engl J Med. 1994 Oct 20;331(16):1051-5. 

 Extubação mais rápida (Curosurf 200 mg/kg vs. beractanto): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24. Ademais, diversos estudos confirmam a melhor ação do alfaporactanto (CUROSURF®) no tratamento da 

SDR, com uma taxa de mortalidade muito baixa, quando comparado ao beractanto: 

 

8 

 

 

7 Fujii AM et al. Poractant alfa and beractant treatment of very premature infants with respiratory distress syndrome. J Perinatol. 2010 
Oct;30(10):665-70. 

8 Singh N et al. Efficacy of Porcine Versus Bovine Surfactants for Preterm Newborns with Respiratory Distress Syndrome: Systematic 
Review and Meta-analysis. Pediatrics. 2011 Dec; 128(6): e1588-95. 

1. Afora benefícios clínicos que claramente melhoram a qualidade de vida do paciente e reduzem custos para o 

sistema de saúde, alfaporactanto (CUROSURF®) ainda conta com vantagens em sua administração e 

posologia, conforme informações previstas em bula. Senão, vejamos: 

 

9/10 



 

9/10 

9/10 

2. Tais fatores naturalmente reduzem complexidade no momento de administração, contribuindo também para 

economias relevantes nas UTIs neonatais. 

 
9  Bula do medicamento beractanto.   

 10  Bula do medicamento Curosurf®. 

Assinado digitalmente por UNI HOSPITALAR 
LTDA:07484373000124
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Recife, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, 
OU=01554285000175, CN=UNI HOSPITALAR 
LTDA:07484373000124
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-10-14 16:56:40
Foxit Reader Versão: 9.7.1

UNI 
HOSPITALAR 

LTDA:
07484373000124


