
13 Dezembro de 2017

Queridos Amigos,

Pretendemos informar-vos do escândalo de Saúde Pública que representa a introdução no

mercado francês, em Março de 2017, da nova fórmula do Lévothyrox.

Este medicamento é fabricado em monopólio no nosso país, pelo que não se apresenta

nenhuma alternativa aos pacientes vítimas de hipotireoidismo ou que tenham sofrido de

tireoidectomia. A pretexto de falta de estabilidade da molécula (Levothyroxine), a Agência

Nacional do Medicamento, o ANSM, pediu ao Laboratório Merck a produção de uma Nova

Fórmula substituindo o excipiente Lactose pelo Manitol e Ácido Cítrico. Assim, sem qualquer

ensaio terapêutico válido, pois apenas o testou em 200 sujeitos saudáveis durante 72 horas, o

que não permite avaliar os efeitos secundários nem a boa tolerância ao consumo prolongado

do medicamento.

O Lévothyrox velha fórmula era consumido por 3 milhões de pacientes em França, pelo que se

deveria antever um grande número de intolerâncias e de grave efeitos adversos. O que não

tardou a acontecer!

Perante esta situação dramática para dezenas de milhares de doentes, a reação de Laboratório

Merck e das autoridades de saúde francesas foi o desprezo. Quem benefícia com o crime? O

facto é que a patente de primeiro Lévothyrox vai cair no domínio público a 5 de maio de 2019,

será por essa razão?

Face a uma petição de mais de 300.000 pessoas, o ministério da saúde prometeu disponibilizar

com urgência alguns genéricos e um pequeno stock do antigo medicamento. O mais

importante neste escândalo é, que em nenhum momento, se colocou a questão de produzir de

novo a velha formula para os pacientes se reequilibrarem. Na verdade, o laboratório Merck

tem planeado generalizar, para todos os países da Europa, a nova formula, excluindo

definitivamente retornar à antiga. Parece-nos evidente, no caso, que os interesses do

laboratório são financeiros e não de saúde pública.

O nosso Governo teria poder para obrigar à produção da velha fórmula, mas não mostra essa

vontade.

Alertamos assim para a necessidade de exprimirem a vossa determinação para não se verem

reféns de uma situação de monopólio, como nós estamos. Juntamos a esta comunicação a

carta enviada ao Presidente da Republica Francesa, que permanece sem resposta, assim como

a nossa última comunicação à imprensa.

Estaremos, evidentemente à vossa disposição para fornecer informações acerca do desenrolar

desta problemática, de que muitos de vós, como nós, se arriscam a ser vítimas.

Atentamente

Les Cobayes français victimes du nouveau lévothyrox



04/12/2017

COMUNICADO À IMPRENSA

NOVO LEVOTHYROX: Inferno na Prescrição

Qual o significado do silêncio do Presidente da República Francesa sobre o escândalo do

Lévothyrox, apesar das mais de mil cartas enviadas pelo nosso grupo (As cobaias vitimas do

novo Lévothyrox)?

Porque se recusa a Srª. Ministra a forçar a Merck a produzir o Lévothyrox na sua velha

fórmula?

Queremos hoje atrair a sua atenção para estes pontos específicos e cruciais que concernem ao

caso do Lévothyrox.

A Exma Srª. D. Buzyn, após numerosas procrastinações, continua sem responder a várias

questões colocadas.

A sua proposta de diversificação medicamentosa pretende, por um lado agravar as despesas

com a saúde e por outro lado acabar com a existência no mercado da antiga formúla do

Lévothyrox.

Esta escassez do medicamento tem como intuito claramente impor a nova formúla do novo

medicamento. Porque não produzir permanentemente o medicamento na antiga formúla para

100 a 200 000 pacientes que não suportam a nova? Medo de abrir precedentes?

Oferecem-nos então outros genéricos como manobra de diversão.

A explicação dever-se-á encontrar sem dúvida, não na defesa do interesse da Sáude Pública

mas num interesse financeiro.

O Laboratório Merck anunciou a extensão da nova fórmula do medicamento em causa a

toda a Europa em 2018, pelo que seria prejudicial para os seus interesses dar razão aos

pacientes franceses. Inevitavelmente isto criaria uma rejeição massiva da nova fórmula logo

que fosse introduzido nos mercados dos outros paises europeus.

O governo tem poder para forçar a Merck, porque não manifesta essa vontade?

Que interesses defende o nosso ministro?

Qual o jogo do ANSM?

Não quer perder credibilidade?

A Exma. Srª D. Buzyn quer «credibilizar a vacinação obrigatória», pensará também dar

credibilidade ao novo Lévothyrox de forma a obrigar ao consumo da nova fórmula?

As vítimas não querem Inferno na Prescrição, nem nova fórmula, nem genéricos, mas a

formúla original e que é a indicada para si desde há mais de 20 Anos.

Os “testa de ferro” das especialidades médicas, proeminentes especialistas inspirados pelos

Laboratórios, procuram por todos os meios justificar (novos síndromes- efeito nocebo -

histeria coletiva- estabilidade do medicamento), o não retorno à velha fórmula.



O argumentário apresentado por estes especialistas apresenta-se estruturado de forma a

não oferecer dúvidas. Especialmente o argumento da estabilidade, que aparece carimbado de

absoluta certeza.

Que provas científica são apresentadas: que o Manitol não perturba a a absorção das

Thyroxina?

As afirmações do Laboratório lembram-nos que a certeza não precisa de verdade.

E como escreveu Friedrich Nietzsche: " “Não é a dúvida, mas a certeza, que o

torna louco.”.

As Cobaias Vítimas Do Novo Lévothyrox



Les Cobayes Victimes du Nouveau Lévothyrox

21 de Novembro de 2017

Carta Aberta ao Exmo. Sr. Emmanuel Macron, Presidente da República Francesa

Exmo. Sr. Presidente,

Na sequência da nossa carta da semana passada, tomamos a liberdade de o contactar

novamente, a fim de que tome conhecimento de um escândalo que se anuncia de uma

amplitude excepcional e do qual ainda não foram ainda avaliadas todas as consequências em

termos de saúde pública.

Nem o ANSM, nem a indústria farmacêutica estão á altura da nossa política de saúde baseada

numa medicina de prevenção de riscos. Que medicina, para que sociedade?

Como podemos falar de medicina preventiva, de prevenção de riscos iatrogenicos quando

criamos, não sómente as condições para o escândalo do Lévothyrox, mas ainda deixamos

crescer e embelezar este mesmo escândalo por procrastinações imprecisas que podem ser

encontradas mesmo na comunicação ministerial.

O AFFSSAPS tornou-se no ANSM para, especialmente, reforçar a segurança sanitária do

medicamento. O ANSM falhou gravemente a sua missão de transparência e de informação.

Precisaremos de mudar, outra vez, o seu nome para restaurar a confiança? Porque é disso que

se trata.

Se os cínicos e os interesses financeiros podem ignorar a perturbação profunda da vida

familiar, profissional e social de milhares de franceses, não se poderão de salvar dos efeitos

deletérios da perda de confiança.

Como desenvolver uma política de prevenção sem confiança? Já não temos disponíveis os

meios financeiros de uma política curativa e deixamos à mercê da vontade de um laboratório

esse bem precioso. Falhas de informação, monopólio farmacêutico, infantilização e

estigmatização de pacientes foram aqui levados á indecência.

Como podemos decidir parar a produção de um medicamento vital e colocar no mercado

exclusivamente uma formula experimental? Quem avaliou o custo, em termos de danos

humanos, de saúde (radiografias, análises ao sangue, ecografias), das consequências da

intolerância previsível desta experimentação medicamentosa á escala nacional? Quem avaliou

os prejuizos da desconfiança que fez nascer em torno dos poderes público e das instâncias

médicas?

Sr. Presidente, não se deixe enganar, se as vítimas de Lévothyrox são milhares de franceses

entregues a si mesmos e ao seu sofrimento ignorado, a outra vitima é toda a medicina.

Certamente, não a de alguns lobistas ou publicações médicas influentes, mas a medicina de

cidade, de aldeia, a que obtém a sua nobreza na proximidade e no interesse dos pacientes.

Esta medicina, como todos as vítimas de escândalo de Lévothyrox, estão reféns neste caso.

Falta estabelecer claramente para quem e porquê?

Os médicos não estão em condições de respeitar os artigos 35 e 36 de código de deontologia

médica, estipulando o direito dos pacientes a um informações leal, clara e apropriada, e que

requeira o seu consentimento em todos os casos.



Quanto aos efeitos da "Internet » e «Nocebo», informamos que as vítimas da intolerância ao

novo Lévothyrox não declararam os sintomas depois ter descoberto informações nas redes

sociais, mas recorreram a estas para obter explicações para os seus sintomas, por falta de

informação. O argumento de histeria coletiva é sentido como uma manipulação adicional.

Face ao exposto, solicitamos ao Sr. Presidente que requeira, por todos os meios, a produção

urgente da antiga fórmula do Lévothyrox, por forma a garantir amplamente as necessidades

nacionais. As medidas anunciadas ultimamente pela ministra sobre a diversificação

medicamentosa serão, após a nossa análise, cruelmente insuficientes. Parecem-nos mesmo de

forma a promover a falha do medicamento no mercado e representam em si mesmas uma

tentativa de impor a nova formula. Não poderemos tolerar por mais tempo esta degradação

do estado de saúde de dezenas de milhares de nossos concidadãos numa espera em vão.

Nós insistimos, Sr. Presidente, na urgência que á em agir e não duvidamos de que vai tomar

pessoalmente todas as medidas eficazes nesse sentido.

Atentamente, pedimos que aceite, Sr. Presidente da República, a mais elevada consideração.

Les Cobayes Victimes du Nouveau Lévothyrox



Nos lembramos a você que nosso Lévothyrox anterior formula era o equivalente de 

seu Eutirox.


