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HISTORIA DA TALIDOMIDA  
A talidomida ou “α-N-ftalimidoglutarimida” é uma 
substância química (3–ftalimidoglutarimida) que foi 
sintetizada na Alemanha Ocidental, em 1953, nos 
laboratórios da Ciba, e depois pela empresa alemã 
Chemie Grünenthal, em 1954. 

Foi lançada no mercado como medicamento 
antigripal com a marca registrada Grippex®. Outubro 
de 1957. A Chemie Grünenthal, proprietária da patente 
da substância denominada talidomida, lançou o 
medicamento como sedativo, com a marca 
Contergan®. 

 A campanha publicitária para a indústria 
desencadeou o envio de 200 mil cartas para os 
médicos do mundo inteiro e 50 mil para os 
farmacêuticos, apresentando o medicamento e 
confirmando a sua segurança. 

Abril de 1958. A Distillers 
Biochemicals Ltd. (DCBL), fabricante 
de uísque na Grã-Bretanha, iniciou a 
comercialização da talidomida com o 
nome de Distival®, sem suporte 
técnico, a não ser um relatório de uma 
página fornecido pela Grünenthal. 

Campanhas de marketing 
enfatizaram a segurança do Distival® e 
o resultado foi tão significativo que a 
DCBL enviou folheto aos médicos 
afirmando: 

 “O Distival® pode ser administrado 
com segurança para gestantes e mães 
no processo de aleitamento materno 
sem quaisquer efeitos adversos tanto 
para as mães como para os bebês [...]”.  

 

 

Talidomida foi 
anunciada, na 
Alemanha, como 
“inteiramente 
atóxico”, 
“completamente 
inócuo”, 
“completamente 
seguro” e vendido 
sem prescrição 
médica. 

  



 

 

TALIDOMIDA NO BRASIL 
 

“Descobri que ia ter uma criança com deformidade física, quando eu estava com cinco 
meses de grávida. O médico me avisou e me preparou para o que ia acontecer. Foram 
quatro meses de agonia, pois eu não conseguia dormir direito, chorava, não entendia até 
nascimento. Aí deixou de ser agonia e passou a ser preocupação com o futuro dele”. 
(Eleneide Rodrigues Santos, mãe de Miguel, uma criança portadora da síndrome da 
talidomida da 3° geração). 

 

Em março de 1958 a talidomida ficou disponível no 
Brasil. Foi comercializada por diferentes laboratórios 
com os seguintes nomes: Ectiluram, Ondosil, Sedalis, 
Sedim, Verdil e Slip. Em 1960 foram relatados os 
primeiros casos de malformações no País.  

Até 1962, a droga foi comercializada no Brasil como 
“isenta de efeitos adversos”, embora já tivesse sido 
banida na Alemanha. Com o reconhecimento da 
talidomida como o medicamento responsável pela 
síndrome, o governo federal, por meio do Serviço 
Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia 
(SNFMF), cassou a licença dos produtos contendo 
talidomida mediante o Termo de Inutilização do 
Medicamento, datado de 13 de novembro de 1962, e 
estabelecido formalmente em 30 de junho de 1964. 

Assim, a partir de estudos clínicos e 
da descoberta de suas aplicações 
terapêuticas, a talidomida voltou a ser 
comercializada em alguns países, 
entre eles o Brasil. 1974. O Ministério 
da Saúde inseriu a contraindicação da 
talidomida por seus efeitos 
teratogênicos na gravidez. Em 1998 na 
Portaria MS/SVS n˚ 344, de 12 de maio 
de 1998, inclui a talidomida 
(Ftalimidoglutarimida) na Lista C3 
(Lista das Substâncias 
Imunossupressoras). 
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DUVIDAS SOBRE TALIDOMIDA: 

Quem pode se submeter ao tratamento com a Talidomida? 
Homens, mulheres e crianças acima de 12 anos conforme orientação médica. 

 
Quais os cuidados que devemos ter quanto ao uso da Talidomida? 
A Talidomida é um medicamento muito perigoso se utilizado por mulheres em idade fértil, não causa aborto, mas, porque 
causa más-formações irreversíveis nos braços e pernas e também nos órgãos internos do bebê desde o início da gravidez, 
mesmo na fase em que a mulher ainda não sabe que está grávida. Por isso, a Talidomida é proibida para mulheres grávidas ou 
com chance de engravidar. Caso o uso da Talidomida seja imprescindível para mulheres em idade fértil, alguns cuidados 
são obrigatórios e indispensáveis. Se cuidados estão descritos na RDC 11/2011. 
 
Como adquirir a Talidomida? 
A Lei 10651/03 proíbe a comercialização da Talidomida em farmácias ou drogarias. A Talidomida é exclusivamente distribuída 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 Qual é o tipo de receituário para a aquisição da Talidomida? 
O controle da Talidomida no Brasil é rigoroso. O receituário especial é distribuído pela Vigilância Sanitária local aos médicos 
cadastrados. Além disso, médico e paciente devem assinar, a cada consulta, um termo de responsabilidade/esclarecimento. 
 
Para quais doenças o uso da Talidomida é permitido no Brasil? 
A Talidomida pode ser utilizada no Brasil para o tratamento das doenças descritas no anexo III da RDC 11/2011, mas o seu uso 
é mais frequente no combate aos eritemas nodosos causados pela hanseníase. 
 
Além das doenças descritas no anexo III da RDC 11/2011, existem outras doenças em que o médico pode prescrever 
o medicamento Talidomida? 
Sim. O médico pode prescrever a Talidomida para outras doenças, somente como último recurso de um tratamento, desde 
que haja estudos científicos que comprovem o benefício da Talidomida e mediante autorização prévia da Anvisa, obtida 
conforme orientações do artigo 28 da RDC 11/2011. 
 
O que a Anvisa tem feito para divulgar a legislação? 
A Anvisa iniciou, em parceira com a Visas Estaduais, uma série de treinamentos presenciais para promover o esclarecimento 
da norma aos médicos, farmacêuticos e demais profissionais que atuam na vigilância sanitária, assistência farmacêutica e no 
controle da Hanseníase nos estados. 
A meta é que os médicos e os profissionais de saúde ligados ao SUS, de todos os estados, sejam capacitados para informar 
melhor a população sobre os riscos e o uso racional da Talidomida. 
A Anvisa disponibiliza, na rede mundial de computadores, um blog com informações sobre a legislação e demais assuntos 
relacionados à Talidomida. O link para o Blog Talidomida está acessível no Portal da Anvisa. 
 
Como deve ser feito o descarte da Talidomida? 
O medicamento Talidomida deve ser devolvido ao posto de saúde onde o paciente o recebeu. Em caso de impossibilidade, este 
deve ser entregue à autoridade sanitária competente. 
 
Quais os cuidados que os homens devem ter quanto ao uso da Talidomida? 
Há estudos que comprovam a existência da substância Talidomida no sêmen dos homens em tratamento. Por isso, enquanto 
os homens estiverem em tratamento e por até 30 dias após o término, é necessário o uso de preservativo em cada relação 
sexual. É importante que a parceira também seja alertada quanto aos riscos da substância, para que ela também se previna. 

Por quanto tempo a Talidomida fica no corpo após o término do tratamento? 
A substância Talidomida permanece no corpo por 30 dias após o término do tratamento. 
 
Para saber mais click no link: 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/controlados/talidomida 
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