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RESUMO: A medicina, desde Hipócrates, modificou-se substancialmente. Deixou de ser 
empírica, com forte influência de crenças religiosas e populares para ser desenvolvida a partir 
de estruturas metodológicas mais pragmáticas, herméticas e científicas. O seu grau de 
desenvolvimento baseado em evidências, conduziu à maioria dos estados a tipificar como crime 
as tentativas de cura que violem estes preceitos, conhecidas popularmente pela alcunha de 
curandeirismo. Apesar do criterioso repúdio da ciência ao curandeirismo, ele ainda é assente na 
mente das pessoas e pregado por Instituições, principalmente quando é forte a influência 
religiosa e/ou o grau de cultura do paciente é baixo, sendo constantemente induzidos por 
promessas de cura, em especial quando se encontram em estado terminal e a medicina já não 
apresenta alternativas baseadas em evidências. Pretendemos, ignorando aspectos religiosos e 
de crendices populares, ingressar no fornecimento ético de medicamentos ou outras propostas 
de cura, tendo como fio condutor e recorte metodológico o caso da fosfoetalonamina sintética, 
popularmente conhecida como pílula do câncer ou apenas por “fosfo”. Contaremos, 
criticamente, a história dessa substância que foi tratada como medicamento, apesar de não ter 
sido submetida a qualquer evidência científica, assim como o seu fornecimento pelo Estado 
brasileiro que alternou da permissão, mediante ordem judiciais ou por lei ordinária, à proibição, 
a milhares de pessoas que se encontravam com câncer maligno de qualquer espécie. É uma 
história que precisa ser divulgada e lembrada, para não ser repetida. Discutiremos este caso 
verídico de curandeirismo,  oriundo de um país onde a saúde pública, apesar de possuir sérios 
entraves, é ainda referência mundial em vários aspectos, tanto na seara científica quanto nas 
políticas de acesso à saúde pública. Ou seja, referido acontecimento pode vir a atingir outros 
países com políticas públicas sólidas, por isso a importância da reflexão acerca do fornecimento 
ético de medicamentos, destrinchando seus elementos éticos e legais, com o fito de provocar 
reflexão e expurgar futuras tentativas de impor ao Estado o dever de promoção do 
curandeirismo de qualquer espécie. 
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