
1

Destaques

Brasília, v. 1, n. 3, out/nov de 2011

WWW.SAUDE.GOV.BR/SCTIE

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realizou 
visita oficial a Cuba, entre os dias 22 e 24 de setembro, 
para, entre outros compromissos, assinar acordos 
de cooperação bilateral que envolvem pesquisa, 
desenvolvimento e produção de medicamentos e 
outros produtos para a saúde. A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) coordena, 
atualmente, o Comitê Gestor Bilateral Brasil-Cuba de 
Biotecnologia para a Saúde, que articula a implementação 
de mais de 50 projetos.

Ministério da Saúde fortalece cooperação bilateral com Cuba na
 área de ciência, tecnologia e inovação

Saúde reforça fiscalização do 
Aqui tem Farmácia Popular 

Oficina do Elsi-Brasil 
apresenta pesquisas na área 

de saúde do idoso

Presidente da OMS se reúne com indústria farmacêutica brasileira
Erasmo Salomão/MS Em visita oficial ao Brasil, para participar da 

Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais 
da Saúde, a presidente da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Margareth Chan, se reuniu, no dia 19 de 
outubro, no Rio de Janeiro, com o Ministério da Saúde 
e representantes da indústria farmacêutica brasileira. 
O objetivo da reunião, oficialmente solicitada pela 
presidente, foi conhecer o que vem sendo feito pela 
indústria farmacêutica no Brasil e mostrar de que forma 
a OMS pode auxiliar nesse processo. 
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Presidente da OMS se reúne com indústria farmacêutica brasileira

Em visita oficial ao Brasil, para participar da Conferência 
Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, a 
presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Margareth Chan, se reuniu, no dia 19 de outubro, no Rio 
de Janeiro, com o Ministério da Saúde e representantes 
da indústria farmacêutica brasileira. O objetivo da reunião, 
oficialmente solicitada pela presidente, foi conhecer o que 
vem sendo feito pela indústria farmacêutica no Brasil e 
mostrar de que forma a OMS pode auxiliar nesse processo. 

A presidente frisou a importância da indústria aliar 
lucro com responsabilidade social. “Não há como pensar 
em acesso a medicamentos sem pensar na responsabilidade social das empresas farmacêuticas. Sem deixar o lucro 
de lado, é possível aliar as duas coisas”, enfatiza a presidente. Margareth também destacou que, com o crescimento 
do mercado brasileiro apresentado nos últimos anos, o país tem capacidade para exportar produtos e, principalmente, 
não perder a oportunidade do mercado de biosimilares. Segundo ela, para ultrapassar essas barreiras é preciso que o 
país invista em tecnologia.

A reunião contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que abriu o encontro enfatizando 
a necessidade do acesso universal aos medicamentos, produtos de saúde e atendimento, e citou o Sistema Único 
de Saúde (SUS) como exemplo para conseguir alcançar esse objetivo. Além do ministro, participaram o secretário 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha; 
representantes das empresas farmacêuticas Alanac, Abifina, Progenéricos, SindusFarma, 
FarmaBrasil, entre outras; Instituto Butantan, Fiocruz, BNDES, CNI e Anvisa. 

Em sua fala, Gadelha fez uma apresentação das políticas e perspectivas da Saúde e do 
Complexo Econômico-Industrial brasileiro. Entre os desafios, está a utilização da inovação 
para tornar o acesso universal sustentável, a redução de assimetrias entre setor público e 
produtivo buscando mais cooperação e menos competição, e afinar as necessidades da 
Ciência, Tecnologia e Inovação com as necessidades coletivas e sociais. Para o secretário, 
é necessário que a indústria farmacêutica acompanhe a transformação social pela qual o 
Brasil está passando. “Precisamos de um país em que as transformações político-sociais 
caminhem lado a lado com as econômico-industriais”, explicou Gadelha. 

Na ocasião, o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, apresentou à presidente da OMS 
a publicação de normas que servem de base para a cópia, registro e produção de medicamentos biotecnológicos no 
país. A medida, anunciada pelo ministro da Saúde na abertura da Conferência Mundial de Determinantes Sociais da 
Saúde, é um estímulo ao ingresso da indústria nacional neste mercado, com base em patentes de produtos vencidos 
e preparar-se para os estão para vencer. “Os produtos biotecnológicos são a nova fronteira de produtos mais eficazes 
e seguros para a população. A Anvisa, ao estabelecer as regras de registro no país, está incentivando a participação 
da indústria nacional neste mercado. E quando começarmos a produzir aqui esses medicamentos, vamos reduzir os 
custos de compra e, consequentemente, atender ainda mais pessoas”, destacou o ministro Padilha.

 Para o presidente da Anvisa, a nova regulamentação proposta fornecerá as diretrizes legais e científicas 
necessárias ao desenvolvimento de cópias de produtos biotecnológicos no Brasil e preencherá lacunas regulatórias 
existentes anteriormente. As normas são apresentadas em quatro guias criados pela agência e estarão disponíveis 
em sua página na internet (www.anvisa.gov.br). Dois dos materiais aprovados pelo órgão trazem informações para o 
registro de eparina, um anticoagulante, e alfa interferon, usado no tratamento de doenças infecciosas. Além disso, foi 
criada uma Câmara Técnica de Medicamentos Biológicos, que facilitará a implementação de regras neste setor. 
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Gadelha reforça a necessidade de 
pensar a inovação como forma de 
tornar o acesso universal sustentável

Erasmo Salomão/MS

Em reunião na sede do BNDES, no Rio, presidente da OMS e representantes 
da indústria farmacêutica debatem perspectivas para a área
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Ministério da Saúde fortalece cooperação bilateral com Cuba na área 
de ciência, tecnologia e inovação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, realizou 
visita oficial a Cuba, entre os dias 22 e 24 de setembro, 
para, entre outros compromissos, assinar acordos 
de cooperação bilateral que envolvem pesquisa, 
desenvolvimento e produção de medicamentos e 
outros produtos para a saúde. A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) 
coordena, atualmente, o Comitê Gestor Bilateral Brasil-
Cuba de Biotecnologia para a Saúde, que articula a 
implementação de mais de 50 projetos.

As grandes áreas de cooperação são (1) terapia e 
controle do câncer, (2) estratégias público-público e público-privadas, (3) formação de recursos humanos em pesquisa 
clínica e avaliação de tecnologias, (4) terapia celular, (5) neurociências e (6) nanobiotecnologia. Por ocasião da III 
Reunião do Comitê Gestor, as autoridades brasileiras firmaram o compromisso de priorizar 12 medicamentos, os quais 
são relacionados à terapia e diagnóstico de diferentes tipos de câncer, a diabetes e a algumas vacinas terapêuticas. “É 
uma prioridade para o Brasil a ampliação dos acordos internacionais e as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDPs) para transferência de tecnologia e produção nacional de novos medicamentos voltados ao tratamento de 
doenças prevalentes na população brasileira”, afirma o ministro. 

Os dois países assinaram, ainda, acordo de cooperação em pesquisa clínica em oncologia, além de estabelecerem 
as bases para a articulação das únicas plataformas de registros primários de ensaios clínicos da América Latina 
certificadas pela Organização Mundial da Saúde, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos e o Registro Público Cubano 
de Ensayos Clínicos (RPCEC), que estarão disponíveis em português e espanhol, o que facilitará o intercâmbio de 
informações relacionadas às atividades de pesquisa clínica, cruciais para o desenvolvimento de produtos em saúde. 

Entre os acordos prioritários, está a transferência de tecnologia de Cuba para o Brasil na produção de um 
medicamento para reduzir as amputações em diabéticos: o Heberprot-P, indicado para o tratamento da chamada 
“úlcera do pé diabético”. Outro destaque é a cooperação para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais. Eles 
são capazes de reconhecer as células cancerígenas, poupando aqueles que estão saudáveis e resultando em 
efeitos menos tóxicos do que a quimioterapia tradicional. Segundo o secretário Carlos Gadelha, que coordena 
o Comitê, “este processo de cooperação representa a entrada do Brasil e da América Latina nas tecnologias de 
fronteira para uma doença que hoje representa a segunda causa de morte nos dois países e que requer para o seu 
controle e tratamento de biotecnologias de altíssima sofisticação e cujos produtos vão ser priorizados para registro 
e incorporação no Brasil”. Além de ampliar a assistência à saúde da população dos dois países, as parcerias vão 
resultar no aumento das exportações na área da saúde tanto de Cuba para o Brasil, em 50 milhões de dólares por 
ano, quanto do Brasil para outros países, em duas vezes este valor. 

A articulação da SCTIE envolveu complexa coordenação intragovernamental entre o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Ciência 
e Tecnologia e Inovação (MCTI), além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além 
de grandes empresas brasileiras do setor saúde. Os resultados da cooperação Brasil-Cuba em assuntos de saúde, 
sobretudo nos relacionados à pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos têm potencial significativo para 
os próximos anos, com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a produtos eficazes e inovadores.

Ascom/ MS

Entre os acordos prioritários, está a transferência de tecnologia de Cuba 
para o Brasil na produção do Heberprot-P, indicado para o tratamento de 

“úlcera do pé diabético”
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Saúde reforça fiscalização do Aqui tem Farmácia Popular

O Ministério da Saúde iniciou uma ação de fiscalização das 
drogarias credenciadas ao programa Aqui tem Farmácia Popular. 
A iniciativa começou por dez unidades do Distrito Federal, com a 
visita de auditores do Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
(DENASUS). A experiência no DF será a base para montar um 
calendário de monitoramento permanente das 20 mil drogarias 
em todo o país, que terá início em dezembro. A estratégia tem 
como objetivo fortalecer o programa, garantindo maior controle 
e transparência, além de aperfeiçoar o acesso a medicamentos 
gratuitos para diabetes e hipertensão, do programa Saúde não Tem 
Preço, ou 90% de desconto para outros 20 medicamentos. Desde 2008, o Denasus realizou 497 auditorias, 1.308 unidades 
foram desconectadas para ajustes e outras 289, descredenciadas (saíram do programa), além de 318 multas aplicadas.

Iniciada em Brasília, a ação segue nos próximos dias, sob a coordenação do DENASUS. A ideia é desenhar, 
na capital do Brasil, a estratégia de fiscalização que será aplicada nas demais drogarias do país. “O programa tem 
um significado muito importante para o Ministério da Saúde, pois atende a milhões de pessoas”, afirma Adalberto 
Fulgêncio, diretor do Departamento.

“Estamos comprometidos com o combate ao desperdício dos recursos da Saúde e ao mesmo tempo atentos 
para ampliar e melhorar o acesso da população aos medicamentos”, enfatiza Fulgêncio. De acordo com o diretor, os 
auditores irão analisar se as farmácias estão de acordo com o que determinam as normas e critérios definidos pelo 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF).

Entre os aspectos que estão sendo avaliados, estão, por exemplo, a análise do cupom vinculado, uma espécie 
de nota fiscal eletrônica. Ela funciona como um mecanismo de segurança e deve conter o valor total da venda, a 
quantidade autorizada, a prescrição diária, a data da próxima compra, detalhes da descrição de cada medicamento, 
identificação do atendente e o telefone 136, da Ouvidoria do Ministério da Saúde para consultas ou denúncias.

Caso sejam encontradas desconformidades com as regras do programa, o Ministério da Saúde poderá determinar a 
suspensão imediatamente da farmácia, que é intimada a prestar esclarecimentos. Se constatada alguma irregularidade, 
o estabelecimento é descredenciado e pode ser aplicada multa de até 10% sobre o montante das vendas referentes ao 
último trimestre, a partir da data da notificação para a apresentação da defesa.

O Programa 

A partir de fevereiro deste ano, com o lançamento do Saúde Não Tem Preço, medicamentos indicados para diabetes 
e hipertensão passaram ser distribuídos gratuitamente pelas farmácias populares – são cinco medicamentos para 
diabetes, e seis para hipertensão, totalizando 18 apresentações. A iniciativa do Ministério da Saúde, que começou em 
fevereiro deste ano e oferece gratuitamente 11 medicamentos para hipertensão e diabetes, ampliou em 239% o acesso 
ao tratamento dessas doenças nas mais de 20 mil drogarias credenciadas ao programa.  O número de pacientes 
atendidos pulou de 853 mil, em janeiro, para 2.888.956, em setembro. Foram realizados 306.826 atendimentos de 
pessoas diabéticas, em janeiro, e 892.820, em setembro, o que representou um crescimento de 191%. Já o número de 
hipertensos beneficiados foi ampliado em 271%, passando de 658.648 para 2.443.044, no mesmo período.  

O Saúde Não Tem Preço tem estimulado o crescimento geral do programa Aqui Tem Farmácia Popular, cujo 
número de beneficiados teve aumento 183% de janeiro a setembro – passou de 1,2 milhões para 3,5 milhões. Além 
dos medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes, o programa oferece medicamentos que tratam asma, rinite, 
osteoporose, colesterol, doença de Parkinson e glaucoma. Também são disponibilizados anticoncepcionais, e fraldas 
geriátricas, essas indicadas para pessoas com mais 60 anos.

Para retirar o medicamento, o usuário precisa apresentar apenas CPF, documento com foto e receita médica válida. 
O programa permitiu ao Ministério da Saúde expandir os pontos de retirada de determinados medicamentos para além 
dos postos de saúde e dos hospitais credenciados, aumentando o acesso da população à assistência farmacêutica.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde 
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MS realiza curso de capacitação do Hórus Especializado

O Ministério da Saúde realizou, nos dias 27 e 28 de 
setembro, o Curso de Capacitação do Hórus Especializado, 
em Brasília. O evento, que foi realizado pelo Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/
SCTIE/MS), contou com a participação de representantes 
das secretarias estaduais e municipais de diversas 
localidades do Brasil. Ao todo, foram 24 Estados.

A abertura contou com as presenças do secretário 
de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (SCTIE/
MS), Carlos Gadelha, do secretário executivo do Conselho 
Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Jurandi 
Frutuoso, do representante do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Rodrigo 
Lacerda, da coordenadora do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), Cristiane Lustosa 
Guimarães, e do diretor do DAF/SCTIE/MS, José Miguel do Nascimento Júnior.

Carlos Gadelha explicou a importância da ferramenta. “Este sistema é um dos pilares centrais de uma visão e de 
uma política de assistência farmacêutica”, disse. O sistema agora será integrado com a Atenção Básica, aprimorando 
o serviço de assistência farmacêutica e permitindo uma descentralização dos serviços.

No primeiro dia, os gestores tiveram a oportunidade de conhecer como foi a construção do Hórus. Na ocasião, 
o coordenador-geral de Medicamentos de Dispensação Excepcional do DAF, Rodrigo Alexandre, responsável pela 
implementação do sistema, detalhou a portaria de nº 2981, de 26 de novembro de 2009 que, entre outras ações, 
regulamenta e aprova o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica como parte da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica. “A informação foi para manter todos os participantes no mesmo nível. Fizemos uma retórica 
sobre regras e explicamos a todos que este software do Hórus Especializado atende 100% dos critérios estabelecidos 
pela Portaria. Foi uma apresentação dinâmica, com a interação e participação de todos”, explica o coordenador.

No segundo dia, o Ministério da Saúde montou uma base de treinamento e os participantes tiveram contato com 
o sistema online, onde foi simulada a execução do componente especializado composto por cinco fases: cadastro, 
avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento. “Todos os estados participantes 
receberam dados e tiveram a oportunidade de simular todas as fases, inclusive o movimento de estoque e demais 
ações que o sistema oferece, assim como será na prática”, disse Rodrigo.

O Ministério da Saúde ressalta a importância da parceria e da integração com os gestores, e dará total apoio 
para a implementação e funcionamento do software. “Estamos abertos a atender a todo aperfeiçoamento e a todas as 
necessidades, além do apoio ao Estado. Não mediremos esforços para que o Ministério da Saúde apoie os estados 
para que implementem o Hórus e, particularmente, o componente especializado. Isto é prioridade número um. Com isso 
podemos completar o ciclo que vai desde o desenvolvimento da ciência e tecnologia até a organização da assistência 
farmacêutica nos Estados e municípios”, afirma Gadelha.

24 estados participaram da primeira oficina de capacitação 

do Hórus Especializado
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Hórus é lançado no Acre

O Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos da Secretaria de Ciência e Tecnologia (DAF/
SCTIE/MS) lançou o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – Hórus, no Estado do Acre. O evento 
foi realizado no dia 18 de outubro, no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na capital, Rio Branco. A 
coordenadora-geral da Assistência Farmacêutica Básica do DAF, Karen Sarmento Costa, responsável pelo Sistema 
Hórus nos municípios, representou o Ministério da Saúde. 

Também estiveram presentes representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Acre, do Departamento de 
Informática do SUS/Regional, representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do 
Sul, Epitaciolândia, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa de Purus, Sena Madureira e Xapuri.

Na ocasião, Karen Sarmento explicou a importância da ferramenta. “O Hórus permite que o município controle as 
movimentações dos medicamentos realizadas entre a central de abastecimento farmacêutico (CAF), almoxarifados 
regionais e farmácias. Por se tratar de um sistema web, as informações estão disponíveis para os gestores e profissionais 
de saúde, em tempo real, permitindo a tomada de decisão oportunamente”. 

A capacitação dos municípios já foi agendada para 21 e 22 de novembro na capital. A SCTIE, em parceria com a 
SGETS, vai disponibilizar o link de acesso à internet para os municípios de pequeno porte, e no caso do Acre, todos os 
municípios que aderirem o Hórus também receberão, uma vez que na região Norte uma das grandes limitações para a 
utilização do sistema é a conectividade. 

Para o secretário Municipal de Saúde de Rio Branco e médico, Osvaldo Leal, a experiência será positiva. “Os 
municípios que foram no seminário gostaram do sistema. A parceria entre o Ministério da Saúde, o Estado e o Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems/AC) faz com que seja um sucesso. A assistência farmacêutica 
hoje, até pela dimensão que ela vem tomando, precisa ter não só o controle, mas a gestão do patrimônio. É um 
investimento muito grande, desde a compra, a entrega, o prazo e o controle da entrega para o paciente”.

Com a ferramenta, as atividades técnico-assistenciais serão qualificadas, em especial do profissional farmacêutico, 
na medida em que o sistema disponibiliza o histórico de dispensação dos medicamentos, auxiliando nas ações de 
acompanhamento dos pacientes nos programas de saúde, entre outras vantagens.

“O esforço do Ministério da Saúde em implantar o sistema é grande e isso é muito importante. E nós, da Secretaria 
de Saúde de Rio Branco, nos oferecemos a ajudar os municípios do interior. Vamos abrir as portas das nossas estruturas 
para que eles tenham a qualificação, implementação e funcionalidade. Vamos fazer de tudo para que o sistema seja 
implantado e inicie sua utilização o mais rápido possível”, garante o secretário.

Oficina do Elsi-Brasil apresenta pesquisas na área de saúde do idoso

Representantes de várias instituições de saúde internacionais 
e nacionais, pesquisadores e gestores se reuniram, nos dias 17 e 
18 de outubro, no Rio de Janeiro, para a Oficina de Trabalho do 
Estudo Brasileiro de Saúde e Bem Estar dos Idosos (Elsi-Brasil). 
O objetivo era trocar experiências de pesquisas na área da saúde 
do idoso. Dentre as instituições participantes, estavam a Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), Associação Brasileira de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva (Abrasco), as universidades Federal do Rio de 
Janeiro e de São Paulo (UFRJ e USP), representantes do Ministério 
da Saúde, além de pesquisadores de universidades internacionais 
de Londres, Canadá, China, Estados Unidos e Reino Unido. 

Representando a SCTIE, Ana Luiza afirma que é prioridade 

investimentos na saúde do idoso
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Salvador sedia VI Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia Celular

A Associação Brasileira de Terapia Celular promoveu 
no período de 28 de setembro a 01 de outubro, no Gran 
Hotel Stella Maris, na cidade de Salvador-BA, o VI 
Congresso Brasileiro de Células-Tronco e Terapia Celular. 

Em sua sexta edição o evento, presidido pelo 
professor da Fiocruz (BA) Ricardo Ribeiro, teve como 
objetivo divulgar as mais recentes pesquisas, avanços e 
inovações no desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
na área da terapia celular, possibilitando o intercâmbio 
entre pesquisadores, estudantes e demais profissionais 
da área. 

O Congresso contou com sete mesas redondas, oito 
conferências, dois simpósios satélites, duas sessões 

de pôsteres e com o curso pré-congresso Células-Tronco: conceito, cultivo e aplicações com a participação de 
aproximadamente 350 alunos.

O pré-evento também foi palco de outros encontros importantes como a reunião da Rede Nacional de Terapia 
Celular (RNTC), representada pelos coordenadores dos centros de Tecnologia Celular (CTC) e agências financiadoras 
e reguladoras (Decit/SCTIE/MS, CNPq, Finep, BNDES, Capes, Anvisa), e a reunião de trabalho sobre regulação das 
terapias celulares no Brasil com a participação de pesquisadores representantes da Conep, Ministério da Saúde, 
Anvisa, Conselho Federal de Odontologia, Academia Brasileira de Ciências e Sociedades Científicas. 

Ao todo o Ministério da Saúde já financiou, desde 2005, R$ 110 milhões em pesquisas na área. Hoje já são 52 
grupos de cientistas que trabalham no tema, e foram construídos oito CTCs para produção de linhagens de células 
que possam ser usadas em humanos.

“É uma satisfação pra nós do Ministério financiar esta área de pesquisa de ponta no país. Em seis anos saímos 
de um patamar bastante incipiente para o que temos hoje”, disse a assessora técnica do Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Saúde Marge Tenório na mesa de abertura do Congresso, representando o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha.

O Elsi-Brasil é um estudo de coorte nacional para verificar os determinantes, a longo prazo, das condições 
de saúde e bem estar da população idosa e faz parte de um consórcio internacional do qual também participam 
Inglaterra (Estudo Elsa), China (Estudo Chrarls), Irlanda (Estudo Tilda), Estados Unidos (Estudos do National 
Institute on Aging) e outros países europeus. 

A diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), Ana Luiza 
D’Ávila, representou o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, na abertura do 
evento. Em sua fala, Ana Luiza fez uma apresentação da atuação e das linhas de ação da Secretaria, além dos 
programas e avanços conquistados nos últimos anos e os objetivos estratégicos do Ministério. Dentre as pesquisas 
fomentadas, estão mais de quatro mil projetos, 580 instituições contempladas em todas as unidades da federação 
e R$ 919,3 milhões investidos (valor total), sendo R$ 492,5 milhões (53,5% do total) investimentos do Ministério. 

Segundo a diretora, uma das principais prioridades é o investimento em saúde do idoso e um importante avanço 
para possibilitar um maior acesso da população aos produtos de saúde é a incorporação de tecnologias. No entanto, 
Ana Luiza ressalta que para os processos de incorporação tecnológica serem utilizados de forma racional e efetiva, 
é necessária uma maior participação da sociedade. 

A pesquisadora da Fiocruz e organizadora da Oficina, Maria Fernanda Lima-Costa, fez a apresentação do Elsi-
Brasil e já adiantou os próximos passos do Estudo. A expectativa, segundo a pesquisadora, é que até julho de 2012, 
o Estudo delimite sua amostragem, desenvolva os questionários e estude quais marcadores serão utilizados e que 
no fim do ano que vem o estudo tenha forte ajuda internacional para divulgação. 

Em sua sexta edição, Congresso divulga as mais recentes 

pesquisas e avanços em terapia celular
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Área de ATS realiza seminário para pactuação de estudos

No dia 30 de setembro foi realizado na sede da 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em 
Brasília, o I Primeiro Seminário de Pactuação de Estudos 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). O objetivo 
da iniciativa é estabelecer acordos com instituições de 
pesquisa e hospitais de ensino que integram a Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(Rebrats) para a realização de um pacote de estudos em 
temas prioritários em ATS e, ao mesmo tempo, apoiar a 
execução de atividades de desenvolvimento institucional 
voltadas para capacitação e desenvolvimento de 
métodos de trabalho. 

As instituições devem atender a alguns critérios, 
como grupo de pesquisa e equipe técnica constituída, 

atividades desenvolvidas pela instituição na área de ATS, projetos de pesquisa, eventos científicos, histórico de 
atuação junto ao Ministério da Saúde e participação nas atividades da Rebrats. 

Nessa primeira etapa da pactuação, o intuito é desenvolver estudos de ATS a partir de temas demandados 
pelo Ministério da Saúde que apresentem resultados e produtos nas áreas científica, tecnológica, de formação de 
recursos humanos, elaboração de métodos e disseminação do conhecimento. Também devem ser considerados 
temas de relevância pública indicados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec): Objetivos 
Estratégicos do Ministério da Saúde; Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases); Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (Rename); Inovações estratégicas de médio e longo prazos. 

A atividade foi mediada por Flávia Elias, coordenadora da área de Avaliação de Tecnologias em Saúde da 
SCTIE, que fez uma apresentação sobre o contexto da ATS, mostrando a legislação que norteia o trabalho, as áreas 
do Ministério envolvidas e citou exemplos de tecnologias que foram incorporadas ao 
SUS com base em estudos de ATS. 

Christophe Rerat, coordenador da Unidade de Medicamentos da Opas, 
participou da abertura do evento e ressaltou que “a ATS é um tema muito relevante 
para os gestores e que é importante ter análises científicas para apoiar a tomada 
de decisões”. 

A coordenadora da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da 
Saúde (Citec), Clarice Petramale, apresentou as novas regras para incorporação de tecnologias e a regulamentação 
da Lei 12.401 de 2011 que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Petramale destacou que “para incorporar tecnologias, em um sistema 
complexo como o brasileiro, é preciso mais evidências do que as já existentes, uma massa crítica de evidências 
que garantam a manutenção de determinada incorporação, sem mudanças em curto prazo”. Para ela, esse trabalho 
de pactuação dos estudos incluindo hospitais, principalmente universitários, é muito importante, pois eles formam 
profissionais de saúde.

Dinâmica de trabalho

Os representantes das instituições participantes apresentaram seus projetos e o grupo debateu se estavam de 
acordo com os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde. Foram pactuados os estudos a serem realizados e, em 
seguida, foi decidido o tipo de estudo a ser desenvolvido, bem como prazos e questões administrativas para que os 
grupos possam trabalhar na elaboração dos projetos.  

A segunda etapa da pactuação ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro de 2011, durante a Reunião das Redes 
Prioritárias de Pesquisa em Saúde que contará com todos os membros da Rebrats.

Acesse a relação das 
instituições membro da 

Rebrats no site: 
www.saude.gov.br/rebrats

Participantes apesentaram projetos de estudos em ATS e 

analisaram sua aplicabilidade `a demanda do Ministério

Thainá Salviato/MS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm
http://www.saude.gov.br/rebrats
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PPSUS em atividade

No Maranhão

Nos dias 20 e 21 de setembro aconteceu a reunião 
da Comissão de Especialistas e Comitê Gestor do 
Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada 
(PPSUS) no Maranhão. O objetivo foi julgar as propostas 
submetidas ao edital PPSUS/FAPEMA nº 025/2010. 
Participaram da reunião representantes do Departamento 
de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Amparo à  
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Maranhão (Fapema), da Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão e de representantes da academia na 
Comissão de Especialistas.

Durante a reunião, foram avaliadas duas propostas 
e uma foi aprovada na íntegra. O resultado pode ser 
acessado no endereço http://www.fapesp.br/5731.
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Em São Paulo

No dia 27 de setembro foi realizado o Seminário 
de Avaliação Parcial das pesquisas financiadas pelo 
edital FAPESP/MS/CNPq – Programa de Pesquisa para 
o Sistema Único de Saúde – PPSUS/SP 2008/2009. 
Participaram do evento os coordenadores e membros 
das pesquisas avaliadas, representantes de instituições 
co-gestoras do PPSUS, pesquisadores e gestores da 
área da saúde. 

Como encaminhamento, os participantes se 
propuseram a discutir, junto às áreas técnicas da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estratégias 
para identificar a possibilidade de incorporação dos 
resultados dos projetos. 

A Comissão Julgadora do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS 2011 definiu, em reunião 
realizada nos dias 19 e 20 de outubro, os trabalhos finalistas. Nesta edição, o Prêmio abrange cinco categorias: 
Tese de Doutorado (com premiação no valor de R$ 15 mil); Dissertação de Mestrado (R$ 10 mil); Trabalho Científico 
Publicado (R$ 10 mil); Monografia de Especialização ou Residência (R$ 5 mil); e Acesso ao Sistema Único de 
Saúde (R$ 15 mil), nova categoria instituída em comemoração aos 10 anos do Prêmio. Os primeiros colocados 
e as menções honrosas serão nomeados durante a cerimônia de entrega do Prêmio a ser realizada no dia 8 de 
dezembro, em Brasília.

Acesse a lista dos trabalhos finalistas da edição de 2011.

Comissão Julgadora do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia 
para o SUS 2011 divulga trabalhos finalistas

edital PPSUS/FAPEMA n� 025/2010
http://www.fapesp.br/5731
edital FAPESP/MS/CNPq � Programa de Pesquisa para o Sistema �nico de Sa�de � PPSUS/SP 2008/2009
edital FAPESP/MS/CNPq � Programa de Pesquisa para o Sistema �nico de Sa�de � PPSUS/SP 2008/2009
http://10.1.1.213/portal/arquivos/pdf/Finalistas_Premio_2011.pdf
http://10.1.1.213/portal/arquivos/pdf/Finalistas_Premio_2011.pdf

