
Terapia Renal Substitutiva

Os valores pagos pelos procedimentos de terapia renal substitutiva (TRS) no Sistema Único de Saúde (SUS) tiveram dois aumentos em 2003, nos meses de

maio e novembro respectivamente. Eles não eram reajustados desde outubro de 2001. Ao todo, mais R$ 91,7 milhões estão sendo destinados por ano para

corrigir em 10,25% a tabela da hemodiálise no SUS. Essa medida beneficia diretamente cerca de 60 mil pacientes atendidos na rede pública, o que significa

atingir 96% da população portadora de problemas renais.

Em 2003, oMinistério da Saúde ampliou a oferta de serviços para 1.350 novos pacientes, qualificando 55 clínicas de hemodiálise e 15 serviços cadastrados.

Foram realizados 7,9 milhões de procedimentos de TRS pelo SUS. Ao todo, oMinistério da Saúde destinou R$ 840,6 milhões para pagar esses procedimentos,

um incremento de 21,5% quando comparado ao mesmo período do ano de 2002.

Os reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde à TRS fazem parte da nova Política Nacional do Portador de Doença Renal que prevê a reestruturação da

atenção ao paciente com ênfase à prevenção e controle do diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia (distúrbio da gordura no sangue) e da doença renal

crônica.

Apolítica envolve ações de prevenção epromoção no Programa Saúde da Família e nas áreas de média ealta complexidade, garantindo uma linha de cuida

dos integrais aos pacientes.

oMinistério da saUde amplkJu a
ofel1IJ de servÇas de hemodiálise
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Consultas Médicas

Mais R$ 422,5 milhões por ano estão sendo destinados para reajustar em 196% os valores das consultas médicas especializadas - cardiologia, ginecologia

eortopedia, por exemplo - nos hospitais públicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Ovalor da consulta passou de R$ 2,50 pra R$ 7,50.

Com esse aporte, ogoverno corrige adistorção que havia nos valores pagos por consultas realizadas nos hospitais públicos enas entidades privadas presta

doras de serviços ao sistema. Essas últimas já tinham sido ajustadas ano passado. Apartir de 2003, as consultas especializadas em toda a rede do SUS apre

sentam os mesmos valores.

Ao longo de 2003, 84 milhões de consultas médicas especializadas foram feitas nos hospitais públicos.

Impacto do reajuste das consultas especializadas

Municípios

R$ 207,16 milhões por ano

Cirurgias Eletivas

Estados

R$ 72,14 milhões por ano

Reservados para novos
processos de habilitação

R$ 143,18 milhões por ano

OMinistério da Saúde conseguiu reduzir ainda mais as filas das cirurgias eletivas (catarata, varizes e próstata) e também para tratamento da retinopatia dia

bética. Em 2003, foram realizadas 317,5 mil cirurgias de catarata, 98,9 mil de varizes, 36,9 mil de próstata e96,8 mil fotocoagulações a laser.
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Hospitais Universitários

ogoverno federal aumentou em mais de 60% o repasse para os 46 hospitais universitários federais. Ao longo de 2003, foram destinados R$ 100 milhões

(R$ 50 milhões do Ministério da Saúde e R$ 50 milhões do Ministério da Educação) para modernizar agestão epromover uma maior inserção dessas unidades

no SUS. Orecurso faz parte do Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais Universitários Federais. Além disso, para recompor o quadro

de trabalhadores dessas unidades, foi autorizado concurso público para contratação de 11 mil profissionais.

Reforço à manutenção dos hospitais universitários federais

2002

2003

R$ 60 milhões (R$ 30 milhões do MS e R$ 30 milhões do MEC)

R$ 100 milhões (R$ 50 milhões do MS e R$ 50 milhões do MEC)

Ao todo, 154 hospitais universitários, incluindo os federais, integram a rede pública de saúde, o que corresponde a 2,6% do total credenciado (5.842). Essas

unidades somam 40.909 leitos. Esse número equivale a 9,3% do total de leitos (441.847) cadastrados no SUS.

Além dos repasses regulares para custeio da assistência ambulatorial e das internações, os hospitais universitários recebem ainda o Fator de Incentivo ao

Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saúde (FIDEPS). Em 2002, essas entidades receberam cerca de R$ 481,3 milhões de incentivo. Em

2003, o valor somou R$ 492,4 milhões.
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Reestruturaçlo dos Hospitais Alantróplcos

Visando à criação de uma política de reestruturação dos hospitais filantrópicos que prestam serviço ao SUS, o Ministério da Saúde instalou grupo de trabalho 

formado por representantes do governo federal, das secretarias estaduais e municipais de saúde, além das próprias unidades hospitalares - que vai diagnos

ticar eapontar saídas para os problemas financeiros eadministrativos do setor.

Numa primeira fase, ogrupo coordenado pelo Ministério da Saúde está analisando asituação dos filantrópicos que também são hospitais de ensino etêm mais

de 500' leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde (SUS). As primeiras instituições que participam do diagnóstico são: Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia e Casa de Saúde Santa Marcelina, ambas de São Paulo/SP; Associação Obras Sociais Irmã Dulce, de Salvador/BA; Santa Casa de Misericórdia de

Belo Horizonte/MG; Sociedade Beneficente de Campo Grande/MS; Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre/RS; Sociedade Hospitalar São Vicente

de Paulo, de Passo FundolAS; e Instituto Materno Infantil de Pernambuco, Recife/PE.

A criação desse grupo faz parte da estratégia do governo federal de reformulação de toda a política de atenção hospitalar do SUS. OMinistério da Saúde

reconhece a crise financeira enfrentada pelos hospitais filantrópicos e entende que o setor tem papel estratégico na área da saúde. A criação do grupo de

trabalho obteve aaprovação da Confederação das santas Casas de Misericórdia, Hospitais eEntidades Filantrópicas (CMB) eAssociação Brasileira dos Hospitais

Universitários e de Ensino (ABRAHUE).

BALANÇO - Atualmente, o SUS conta com 5.864 hospitais, dos quais 1.693 (28,9% do total) são filantrópicos. Os leitos dos hospitais filantrópicos -146.992

unidades - representam 33,3% do total de 441.591 leitos integrantes do SUS. Cerca de um terço dos hospitais filantrópicos são de ensino erecebem recursos

adicionais do Fator de Incentivo ao Desenvolvimento de Ensino ePesquisa em Saúde (Fideps).

De janeiro adezembro de 2003, eles realizaram 4,4 milhões de internações, pelas quais receberam do Ministério da Saúde uma soma de R$ 2,16 bilhões. Os

hospitais filantrópicos realizaram, no mesmo período, 139,8 milhões de procedimentos ambulatoriais, com ocusto de R$ 1,63 bilhão. Esses hospitais têm, ainda,

recursos do Integrasus - incentivo financeiro destinado a integrar ainda mais osetor ao SUS. Em 2003, o Ministério da saúde repassou aos hospitais filantrópi

cos, por meio do Integrasus, o montante de R$ 223,7 milhões.
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Atenção Básica

A partir de 2003, os municípios começaram a receber mais R$ 152 milhões para as

ações básicas de saúde. Ao todo, o repasse federal para os Pisos de Atenção Básica

(PAB e PAB Ampliado) saltou de R$ 1,837 bilhão para R$ 1,989 bilhão. Esse aumento

permitiu reajustar ovalor per capita do PAB Ampliado, de R$ 10.50 para R$ 12,00.

Além disso, atendendo a uma antiga reivindicação dos prefeitos, o cálculo dos

benefícios da atenção básica passou a ser feito com base nas projeções populacionais

atualizadas anualmente pelo IBGE.

Saúde da Famllia

Um aporte de R$ 430 milhões está sendo destinado para a ampliação dos programas

Saúde da Família (PSF) eAgentes Comunitários de Saúde (PACS). Oinvestimento/ano

passou de R$ 1,3 bilhão para mais de R$ 1,7 bilhão.

Mais Recursos para o Programa

2002 2003

Total ano R$ 1,3 bilhão R$1,7 bilhão

Por equipe do Saúde da Família R$ 47 mil R$ 60,5 mil

Por agente comunitário de saúde R$ 2.640,00 R$ 3.120,00
Equipes do saúde da FamOia já atendem

Por equipe de Saúde Bucal Tipo 1 R$ 12.480,00 R$ 15.600,00 mais de 62 mllhtJes de brasileiros

(cirurgião-dentista eatendente)

Por equipe de Saúde Bucal Tipo 2 R$ 15.360,00 R$ 19.200,00
(cirurgião-dentista, atendente
etécnico em higiene bucal)
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Em 2003, mais de 2,3 mil equipes do Saúde da Família foram criadas, gerando cerca de 13,6 mil novos empregos. Ototal de equipes já ultrapassa 19 mil,

atendendo cerca de 62 milhões de pessoas (35% da população). Oprograma, inclusive, incorporou mais de 1,9 mil equipes de saúde bucal. Foram contratados

mais 8,8 mil agentes comunitários de saúde, totalizando 183,3 mil agentes, levando saúde de casa em casa para cerca de 94 milhões de brasileiros.

100 MILHÕES ATENDIDOS - Ogoverno brasileiro quer duplicar a abrangência do Saúde da Família. Em 2007, o Ministério da Saúde quer apresentar o

seguinte panorama: 34 mil equipes levando assistência domiciliar para mais de 100 milhões de brasileiros.

Projeto de Expando e Consolidação do saúde da Família (Proesf)

Outros R$ 62 milhões começaram aser investidos na ampliação do PSF em 196 municípios com mais de 100 mil habitantes. Orecurso é parte do Projeto de

Expansão eConsolidação do Saúde da Família (Proesn que visa reestruturar aatenção básica, de modo especial, nos grandes centros urbanos.

A distribuição da verba é feita, trimestralmente, a partir da assinatura de Carta de Compromisso com os prefeitos para execução das ações do projeto. Em

dezembro, 100 municípios assinaram o termo. Os outros 96 já haviam assinado a Carta de Compromisso no mês de julho. No próximo ano, o Ministério da

saúde vai continuar recebendo projetos dos municípios interessados. A meta é que todas as 231 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes se

cadastrem no Proesf.

OProesf éformado por três componentes. Oprimeiro deles tem como objetivo estimular aestruturação do PSF nos municípios com mais de 100 mil habitantes

e inclui ações de modernização institucional, aquisição de veículos, equipamentos médicos ede suporte, reforma e locação de novas unidades de atendimento

do programa.

Osegundo prevê a qualificação de recursos humanos em todos os municípios com PSF implantado. Já o terceiro componente visa ao reforço dos sistemas de

informação para avaliação e monitoramento das ações na atenção básica.

Ao todo, o projeto terá investimento de US$ 550 milhões até 2009 (50% de empréstimos do Banco Mundial e 50% de contrapartida do governo federal).

OFICINAS - Para ajudar os municípios na formulação dos planos de trabalho para expansão do PSF, o Ministério da Saúde vem promovendo as Oficinas de

Divulgação e Orientação do Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família. Os 230 municípios da primeira etapa do programa já participaram da

capacitação em duas oficinas realizadas nos meses de abril eagosto deste ano.
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Saneamento

ogoverno federal destinou
R$ 49.6 milhões para a

conclusão de obras de
saneamento

Foram concluídas 313 obras de saneamento em todo oPaís em 2003, totalizando R$ 49,6 milhões investidos e104,4 mil famílias benefiiadas. OMinistério da

Saúde mantém mais 1.337 obras de água, esgoto, drenagem e resíduo, num total de recursos previstos na ordem de R$ 1,2 bilhão para beneficiar 1,7 milhão

de famílias. Outros 1.245 convênios para novas obras foram firmados em 2003, num total de R$ 174,6 milhões previstos para desembolso, beneficiando

137,6 mil famílias.

NOVA pOLfTICA - Para articular as ações de saneamento e evitar a sobreposição de esforços, o governo federal instituiu um grupo interministerial para

elaboração dos programas na área. Oobjetivo é integrar o trabalho, definir em conjunto os critérios para ampliação dos recursos ecriar sistemas de avaliação

do impacto das ações desenvolvidas.

27



Nessa estrutura, o papel do Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), é o fomento das ações de saneamento para a

prevenção econtrole de agravos à saúde.

Todas as ações são acompanhadas por um Programa de Educação em Saúde eMobilização Social, que visa conscientizar apopulação da Importância do serviço

que está recebendo no controle eprevenção de doenças.

Entre as metas destacadas para os próximos anos está o fortalecimento do controle da qualidade da água para consumo humano. Ogoverno também está

priorizando os municípios que apresentam os piores índices epidemiológicos ede cobertura de saneamento básico, especialmente os com até 30 mil habitantes.

Para monitorar as ações de engenharia de saúde pública nas aldeias, foi criado oSistema de Informação de Saneamento em Áreas Indígenas (Sisabi). Trata-se

de uma base eletrônica de dados que vai permitir acompanhar e avaliar melhor o impacto das ações de saneamento básico nas mais de 3,6 mil aldeias

existentes no Pais.

Combate à Fome

FOME ZERO - O combate à fome figura como um dos eixos fundamentais da atuação deste governo. Eo Ministério da Saúde tem desenvolvido ações

importantes nessa linha. Foi duplicado o repasse para compra de medicamentos básicos (antibióticos, antitérmicos, analgésicos, entre outros) destinados aos

municípios do programa Fome Zero. Ovalor por habitante aumentou de R$ 1,00 para R$ 2,00.

oBRASIL QUE COME AJUDANDO OBRASIL QUE TEM FOME
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BOL5A-FAMluA - Como parte do esforço em combater a fome e a pobreza, todos os programas de transferência de renda do governo federal foram

unificados em um único programa denominado Bolsa-Família, que vai beneficiar famílias com renda de até R$ 100,00 per capita. Entre esses programas, está

o Bolsa-Alimentação, coordenado pelo Ministério da Saúde.

Com aunificação, ogoverno quer melhorar aqualidade dos gastos públicos, apartir de uma gestão coordenada e integrada das ações, otimizando os recursos

transferidos para as famílias em situação de pobreza epobreza extrema.

oBolsa-Família inova justamente pelo seu caráter intersetorial. Afinal, isolados, os programas de transferência de renda reduzem acapacidade de transformação

social.

ovalor do Bolsa-Família pode variar, dependendo das condições financeiras da família. Aquelas com renda per capita abaixo de R$ 50,00 recebem um benefício

fixo de R$ 50,00 e mais R$ 15,00 por cada filho entre zero e 15 anos, gestante ou mãe amamentando (máximo de 4ês benefícios por família).

Já para as famílias com renda entre R$ 50,00 e R$ 100,00 por pessoa, a bolsa será a soma dos benefícios individuais de R$ 15,00 por filho entre zero e 15

anos, gestante ou nutriz (máximo de três benefícios por família). Ovalor da Bolsa-Família nesses casos chega até o limite de R$ 45,00.

Para receber o auxílio em dinheiro, as famílias se comprometem: a participar de todas as ações básicas de saúde, como o pré-natal, vacinação,

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, além das atividades de educação alimentar e nutricional; manter as crianças entre 7 e 15 anos

na escola; ea freqüentar, quando for ocaso, programas de alfabetização de adultos.

Os benefícios existentes continuam sendo pagos até que as pessoas migrem para ocadastro do Bolsa-Famflia. Até dezembro de 2003, 1,34 milhão de famílias

que faziam parte do Bolsa-Alimentação foram transferidas para o Bolsa-Família, totalizando 1,8 milhão de beneficiários com menos de 7 anos.

Outros 326 mil famílias continuaram recebendo aBolsa-Alimentação. Em dezembro de 2003, oMinistério da Saúde destinou uma soma de R$ 6,6 milhões para

pagar os benefícios.
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Regulação do Mercado

ogoverno federal estabeleceu regras novas emais objetivas para regular omercado de medicamentos. Aintenção éque aconcorrência gere preços mais baixos

ao consumidor. Ogoverno vai definir também os valores de referência para a aquisição de medicamentos que integram as listas de produtos distribuldos pelo

SUS. As novas regras substituíram o protocolo firmado em dezembro de 2002 com os laboratórios.

De acordo com aLei 10.742/03, apartir de 2004, oajuste de preços só ocorrerá uma vez por ano, sempre no mês de março, obedecendo acritérios definidos

pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que vai respeitar as especificidades de cada fabricante e de cada medicamento. Composta

por representantes dos Ministérios da Saúde, Justiça, Fazenda eCasa Civil, aCMED vai atuar na regulação do mercado eno estabelecimento de critérios para

adefinição eajuste de preços - inclusive para novas apresentações de medicamentos.

Queda de Preços

A nova regulação do setor farmacêutico também determinou o realinhamento de preços. Com a medida, no mês de setembro de 2003, os preços de 372

medicamentos tiveram de retornar aos valores praticados em março do mesmo ano. São produtos de laboratórios que não cumpriram o pacto firmado entre
governo e índústria farmacêutica e reajustaram valores de venda além dos limites permitidos.
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Após a recomposição, todos os produtos puderam ser reajustados em até 2%, inclusive aqueles que cumpriram as regras pactuadas. Mesmo com o reajuste,

150 medicamentos tiveram uma baixa de preço significativa, chegando a 55% de redução em alguns casos.

Essa foi a última correção de 2003. As próximas alterações só acontecerão uma vez por ano, conforme determina a nova legislação.

As listas com novos preços dos medicamentos estão àdisposição do consumidor no site da Agência Nacional de Vigilância sanitária (www.anvisa.gov.br). Além

dos valores máximos que podem ser cobrados pelos 9.995 medicamentos sob controle do governo, o cidadão pode consultar a lista dos produtos livres do

tabelamento - medicamentos que podem ser vendidos sem receita médica ecom alta concorrência no mercado.

Disque-Medicamentos

Para esclarecer todas as dúvidas da população na área farmacêutica, ogoverno criou o Disque-Medicamentos (0800-644-0644). Disponível das 8h às 18h, o

serviço gratuito permite ao consumidor se informar sobre os preços dos medicamentos etambém denunciar reajustes exagerados.

Ao estar informado sobre os valores máximos que as farmácias podem adotar para os medicamentos controlados pela CMED, o cidadão dispõe de subsídios

para exigir preços melhores ecombater abusos.

As denúncias de reajustes acima da tabela serão levadas aos técnicos da CMED, que cobrarão explicações dos laboratórios suspeitos. Em caso de farmácias

que cobram valores abusivos, aqueixa será encaminhada aos órgãos de defesa do consumidor.

Medicamentos sem Prescrição

Cerca de 1.500 medicamentos estão liberados do tabelamento prévio, mas continuam monitorados pelo governo. São remédios que podem ser vendidos sem

receita médica, fitoterápicos ehomeopáticos. Considerados não-essenciais, esses produtos têm grande oferta no mercado e pelo menos cinco fabricantes.

Entretanto, caso sejam verificados abusos eventualmente cometidos pelas empresas dos medicamentos de venda livre, aCMED estuda apossibilidade de incluir

esses remédios na tabela dos produtos sob controle.
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Hemoderivados

o(pVemO federal redlJlirá

arJependêrcia do Brasil e
rel3ção ahemoderivados

atral'és da Embraheb

oMinistério da saúde encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei para criação da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Embraheb). O

objetivo é reduzir anecessidade importação epartir em busca da auto-suficiência nacional na produção de hemoderivados, entre eles, oFator VIII, essencial no

tratamento de pacientes hemofílicos.

Oprojeto do Ministério da Saúde visa criar uma empresa pública estatal com atecnologia necessária para produzir industrialmente os hemoderivados albumina,

imunoglobulina, Fator VIII, Fator IX ecomplexo protrombínico, a partir do fracionamento do plasma obtido no País.

Atualmente, mais de 90% dos hemoderivados usados em transfusões ecirurgias são importados. OBrasil também exporta parcela do plasma excedente para

fracionamento no exterior, o que reduz parte dos custos com a importação.

Acriação da Embraheb trará mais economia ao governo etambém segurança à população. Isso porque, além de abater custos com a importação, acabará com

o risco de falta do produto em decorrência de atrasos na licitação, devido à análise de recursos administrativos e judiciais tão comuns num processo de

concorrência internacional.
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FATOR VIII - Para abater os gastos com a importação dos hemoderivados, o Ministério da Saúde adotou mudanças nos critérios de licitação internacional

para aquisição desses produtos. Isso permitiu uma redução total de 71,5% no preço de compra da unidade de Fator VIII, em relação aos anos anteriores, e

garantiu aassistência ininterrupta dos cerca de 7 mil hemofílicos brasileiros que dependem da medicação.

Desde o início de 2003, oMinistério da Saúde vem conseguindo sucessivas reduções no valor unitário do Fator VIII. Nos últimos sete anos (até 2002), aunidade

do produto era adquirida a US$ 0,42, o que gerava um gasto anual de US$ 65 milhões. Com a última negociação, no mês de novembro de 2003, o preço da

dose baixou para US$ 0,12. Isso garantiu uma economia de, pelo menos, US$ 25 milhões para o governo. Oconsumo anual de Fator VIII, em todo o Brasil,

ultrapassa 150 milhões de unidades por ano.

Controle di QulIIdIde

Visando à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, aAnvisa publicou 18 resoluções promovendo mudanças no mercado de produção, em acordo

com padrões internacionais.

Além de testes mais rígidos para o registro de medicamentos, também os produtos homeopáticos passam ater de seguir regras para comercialização. No caso

de fórmulas com mais de quatro associações, para permanecer no mercado, elas devem ter comprovação, por meio de estudo clinico, de eficácia ede sinergia

entre as substâncias.

Pela primeira vez, o Ministério da Saúde assumiu a edição de compêndios de bulas de medicamentos, que ganharão linguagem mais simples e uniformizada.·

Outra novidade éque os medicamentos novos têm de apresentar previsão de preço à Anvisa no momento da solicitação de registro.
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Obrigatoriedade de testes de

biodisponibilidade para similares

Resolução RDC n° 133

Exigência de lote-piloto

Resolução RE n° 902

Reavaliação de

medicamentos com associação

de princípios ativos

Resolução RDC n° 134

Registro de homeopáticos
Resolução RDC nO 139

Veja resumo das principais resoluções

Para obter registro na Anvisa, os medicamentos similares devem ser submetidos a testes de

biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica.

A equivalência farmacêutica comprova se a cópia tem o mesmo princípio ativo, na mesma dosagem e
forma farmacêutica (comprimido, cápsula, pomada, etc.), do medicamento referência. Já a

biodisponibilidade relativa revela em qual quantidade e em quanto tempo um princípio ativo atinge a
corrente sanguínea, depois de administrado, em comparação com um produto de referência.

Início da vigência: variável, conforme o prazo de revalidação do registro.

Todos os medicamentos vendidos no País devem apresentar lotes-piloto à Anvisa, antes da liberação para
o consumo. As empresas têm de fabricar, no mínimo, três lotes do produto para permitir uma avaliação

criteriosa. Serão analisadas as características do medicamento e também das condições técnicas e
operacionais dos processos de fabricação.

Além de garantir mais qualidade aos produtos, a medida ajuda a combater o mercado paralelo de registro.

Isso porque, com a notificação para produção dos lotes-piloto, a empresa fica obrigada a desenvolver o

produto para depois registrá-lo, ao contrário do que ocorria antes, quando primeiro se registrava para
depois fabricar o medicamento.

Início da vigência: imediato
-

Os fabricantes de medicamentos que contenham quatro ou mais associações de princípios ativos devem,

no ato da renovação do registro, apresentar estudos clínicos de eficácia da associação. Outra mudança é

exigência de justificativa científica para o uso de associações de grupos terapêuticos diferentes.

Início da vigência: imediato

A resolução atualiza a regulamentação própria para o registro dos produtos homeopáticos, com a

obrigatoriedade de procedimentos de Boas Práticas de Fabricação.

O regulamento estabelece também critérios para a venda livre ou com receita médica desses
medicamentos.

A intenção é aumentar a qualidade dos homeopáticos colocados à disposição do consumidor. Os medica

mentos desta categoria que estão no mercado têm de se adaptar às novas regras.
Início da vigência: imediato
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Bulas com

linguagem mais simples

Resolução RDC n° 140

Previsão de preço para

medicamento novo

Resolução RDC n° 136

Critérios de venda para

medicamentos

sem prescrição médica

Resolução RDC n° 138

Atualização técnica das

legislações dos genéricos

Resolução RDC n° 138

A medida busca promover o uso racional de medicamentos no Brasil, a partir da adoção de critérios para

tornar mais compreensíveis e atualizadas as bulas de todos os remédios vendidos no País. Cada princípio

ativo terá uma bula padronizada.

Agora as bulas brasileiras estão sendo harmonizadas com os padrões internacionais, adotando um rígido

controle das atualizações, principalmente no que diz respeito às advertências aos usuários e profissionais

de saúde.

Início da vigência: imediato

-
As indústrias interessadas em fabricar e vender medicamentos novos têm de apresentar um relatório com

a previsão de preços desses produtos, que será avaliada pela CMED.

Início da vigência: imediato

-

Para o produto se enquadrar na categoria de medicamento sem a necessidade de prescrição médica deve

preencher três condições simultaneamente:

a) fazer parte de um dos 33 grupos terapêuticos listados na resolução;

b) ter, obrigatoriamente, apenas uma indicação específica para cada um dos grupos listados;

c) não conter princípio ativo de alta toxicidade, também listados para grupo terapêutico.

Início da vigência: imediato

Aresolução atualiza tecnicamente as regras para registro de genéricos adequando terminologias em acor

do com as legislações para outros tipos de medicamentos.

Início da vigência: imediato

Simplificação das Bulas de Medicamentos

Dentro de dois anos, as bulas de medicamentos à disposição no Brasil terão letras maiores e informações mais simples, para facilitar a compreensão de médicos e

pacientes. Oprimeiro passo para essa mudança éoprojeto E-bulas (Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Bulas), que oMinistério da Saúde apresentou, em 2003, às

indústrias farmacêuticas sediadas no estado do Rio de Janeiro.

Resultado do convênio entre aAgência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) eocentro Latino-Americano edo Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME),

oprojeto prevê areformulação dos textos das bulas, em acordo com aResolução RDC n°. 140, editada em maio de 2003. Oobjetivo étomar as informações contidas nas

bulas mais adequadas, tanto para opaciente quanto para oprofissional de saúde, de forma acontribuir para ouso responsável dos medicamentos.

Pelo E-bulas, aatualização dos textos passa aser eletrônica, tomando mais ágil oprocesso de validação eanálise pela Anvisa. Além disso, osistema se relacionará com

bases de dados científicas intemacionais eapresentará ohistórico completo das alterações eatualizações dos textos.

35



laboratórios OfIciais

Apedido do Ministério da Saúde, criou-se um grupo de trabalho com representantes dos 17 laboratórios oficiais para discutir formas de aumentar a oferta de

medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as ações em estudo destacam-se: o aumento da produção, a integração dos laboratórios (para evitar

superposições eociosidade da capacidade instalada), oaporte de mais recursos para ampliar aprodução eacriação de linhas de financiamento para as áreas

mais importantes.

Em 2003, foram liberados R$ 36 milhões para fomentar aprodução dos laboratórios públicos. Apartir de 2004, a previsão é de que o investimento salte para

R$ 80 milhões. Com aeconomia alcançada pela produção local, será possível aumentar as compras e reduzir adependência de insumos externos.

oMinistério da Saúde vem promovendo vários encontros com os representantes dos laboratórios públicos para formular uma política de fortalecimento da

produção nacional de medicamentos. No mês de julho de 2003, por exemplo, foi realizado o Seminário Produção Oficial de Medicamentos: diagnóstico, limi

tações e perspectivas.

PRODUÇÃO - Os laboratórios oficiais são responsáveis por cerca de 17% das unidades de medicamentos vendidas no País. Estima-se que o mercado

farmacêutico brasileiro movimente de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões por ano. Desse total, o SUS é responsável por 10% a 12% do volume das compras.

Onde estão localizados os laboratórios públicos brasileiros

Entidade

Fundação Ezequiel Dias (Funed)

Fundação para o Remédio Popular (Furp)

Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego)

Instituto de Tecnologia de Fármacos (Far-Manguinhos)

Instituto Vital Brasíl AS (IVB)

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Medicamentos e Cosméticos (Lepemc)

Laboratório de Produção de Medicamentos (LPM)

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF)

Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM)

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe)
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Municiplo

Belo Horizonte (MG)

Guarulhos (SP)

Goiânia (GO)

Rio de Janeiro (RJ)

Niterói (RJ)

Maringá (PR)

Londrina (PR)

João Pessoa (PB)

Rio de Janeiro (RJ)

Recife (PE)



Entidade

Laboratório Farmacêutico do Estado de Santa Catarina (Lafesc)

Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul (Lafergs)

Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas (Ufal)

Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba (Ufesa)

Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica (Laqfa);

Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFE)

Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (Nuplam)

Conferência Nacional de Medicamentos

Munlclplo

Santa Catarina (SC)

Porto Alegre (RS)

Maceió (AL)

João Pessoa (PB)

Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro (RJ)

Natal (RN)

Entre os dias 15 e 18 de setembro de 2003, o Ministério da Saúde realizou a I Conferência Nacional de Medicamentos eAssistência Farmacêutica. Oevento

reuniu usuários, gestores, prestadores de serviços etrabalhadores do SUS para discutir problemas esugestões para melhorar oacesso aos medicamentos em

todo oPaís.

Uma das questões mais debatidas durante aconferência foi a necessidade de medicamentos com preços mais acessíveis à população etambém aampliação

do acesso à assistência farmacêutica gratuita.

Outro ponto de destaque foi a defesa de uma maior participação dos medicamentos fitoterápicos no SUS, além de mais recursos para apesquisa das plantas

medicinais no País. Debates sobre a restrição da publicidade de medicamentos, a regulação do mercado, aformação dos recursos humanos, ouso racional dos

medicamentos, apesquisa eodesenvolvimento tecnológico no processo de fabricação também permearam todo o encontro.
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fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes

DOE VIDA. SEJA UM DOADOR DE ÓRGÃOS.

Aprincipal orientação da campanha, com base na legislação atual, éa de que apessoa interessada

em fazer doação deve comunicar essa decisão aos familiares. Em caso de morte cerebral, cabe à
família dar aautorização para a retirada de órgãos e tecidos.

DOAÇAo DE ÓRGAOS - O Ministério da Saúde lançou uma campanha de massa para

conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos etecidos. Oobjetivo é reduzir a

menos da metade, nos próximos quatro anos, a fila de espera por transplantes. Com o slogan Doe

vida. Seja um doador de órgãos, acampanha foi veiculada nas TVs, rádios erevistas entre os dias 19

de novembro e 3 de dezembro de 2003.

Ameta do Ministério da Saúde é, até 2007, zerar aespera por córnea e, no mesmo prazo, reduzir a

fila por medula óssea e órgãos sólidos, como rim, coração e pulmão, no seguinte ritmo: em 3% no

primeiro ano; 6% no segundo; 9% no terceiro; e em 12% no quarto. Considerando o aumento da

população e da demanda no perfodo, o ministério trabalha para diminuir a fila dos transplantes dos

atuais 56 mil pacientes para 22 mil nos próximos quatro anos.

META - OBrasil éosegundo país no mundo em número de transplantes (8,1 mil em 2003), mas

ainda existem 56 mil pessoas precisando de doações. Desse total, 23 mil esperam por córnea.

OBrasil só perde para os Estados Unidos em número de transplantes. Em quantidade e investimento, porém, o Pais possui o maior programa público de

transplantes de órgãos e tecidos do mundo. OSistema Único de Saúde (SUS) financia 92% desses procedimentos, cada um deles ao custo de R$ 35.151,00.

Ogasto total em 2002 foi de R$ 280 milhões. Em 2003, foram gastos cerca de R$ 343 milhões.

REUNiÕES COM AS CENTRAIS DE TRANSPLANTES - Buscando um consenso sobre o processo de doação e transplante de órgãos, o Ministério da

Saúde organizou reuniões com os coordenadores das Centrais Estaduais de Notificação, Captação e Doação de Órgãos das cinco regiões do País. Oobjetivo

dos encontros foi estimular a troca de experiências para ampliar o número de cirurgias.

OSistema Nacional de Transplantes (SNl) conta com 22 centrais de notificação, captação edistribuição de órgãos estaduais eoito centrais regionais, cobrindo

praticamente toda a extensão territorial, com exceção dos estados do Acre, Amapá, Rondõnia, Roraima eTocantins. Estão credenciados, até o momento, 465

estabelecimentos de saúde e1.056 equipes especializadas para a realização de transplantes no Brasil.

FORMAÇAO - Para treinar ecapacitar profissionais de saúde em todas as etapas do processo de doação-transplante, o Ministério da Saúde está realizando

cursos de formação de coordenadores de transplantes. Ao longo de 2003, foram capacitadas 250 pessoas. Ameta é treinar 600 profissionais até 2004, sendo

420 coordenadores de Comissão Intra-hospitalar de Transplante e120 operadores de Banco de Olhos.
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MIstas brasileiros. como o

músico Marcelo Yuka,
apoiaram 8 campanha de

doaçáo de órgãos

TECIDOS OCULARES - OMinistério da Saúde redefiniu as normas de funcionamento ecadastramento dos Bancos de Tecidos Oculares Humanos. Além disso,

foi incluída na tabela do SUS a remuneração pelo processamento dos tecidos. A intenção é garantir a qualidade do material para transplante, proporcionando

mais segurança aos receptores.

Segundo as novas exigências, os bancos de olhos devem possuir instalações físicas, equipamentos e profissionais aptos a captar, transportar, processar e

armazenar tecidos oculares de procedência humana para fins terapêuticos, de pesquisa ou de ensino.

Doação de Sangue

Ogoverno federal instituiu aSemana Nacional do Ooador Voluntário de Sangue (comemorada na última semana de novembro). Cinco ministérios (Saúde, Defesa,

Educação, Trabalho eEmprego edos Esportes), três confederações nacionais de empregadores (Indústria, Agricultura eComércio) etrês centrais sindicais (CUT,

CGT eForça Sindical) assinaram termo de compromisso pela execução de uma série de atividades em prol da conscientização social da importância da doação

de sangue, um ato solidário que pode salvar vidas.

Otermo de compromisso eodecreto presidencial fazem parte da estratégia do governo para oBrasil atingir ameta de ter entre 3% e5% da população doando

sangue anualmente. Essa éataxa ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). para um pais manter os estoques regularizados. Hoje, o percentual

de doadores brasileiros varia entre 1,76% e 1,78% por ano.

CAMPANHA - OMinistério da Saúde promoveu, em 2003. uma campanha de massa para conscientizar a população sobre a importância do ato de doar

sangue. Com o slogan Doe vida. Doe sangue, a campanha esteve nas rádios, em cartazes, folhetos e para mudar uma antiga cultura pela qual as pessoas

preferem doar sangue aconhecidos.
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saúde Mental

Programa De Voha para casa

humaniZa atendimento apacientes

com transtornos mentaIS

Incentivar a retomada do convívio familiar. Esse éo papel do Auxílio-Reabilitação Psicossocial instituído pelo governo federal em 2003 (Lei n° 1.152/03). Trata

se de um benefício mensal de R$ 240,00 para ajudar no processo de ressocialização dos portadores de transtornos mentais que passaram pelo menos dois

anos internados.

oauxílio é o principal braço do programa De Volta para Casa, estratégia do governo federal para estimular a assistência fora dos hospitais, característica da

política de saúde mental que vem sendo adotada. Além de apresentar vantagens terapêuticas, o tratamento fora dos hospitais, manicômios eabrigos assegura

adefesa dos direitos de cidadania do paciente.

Além do benefício em dinheiro, o paciente é acompanhado por um programa de reintegração assistida com ações de reabilitação, residência terapêutica,

trabalho protegido e lazer monitorado, entre outras.

A meta do Ministério da Saúde é atender a 11 mil pacientes até 2007. Em 2003, 206 portadores de transtornos mentais começaram a receber o auxílio

reabilitação psicossocial. Para pagar os benefícios, foram destinados R$ 49,4 mil.
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DESOSPITAlIZAÇÃO - Outra ação importante de reforço à desospitalização dos pacientes com problemas mentais é a criação de mais 240 Centros de

Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 70 para atendimento infanto-juvenil, 78 para assistência às vítimas do uso abusivo de álcool eoutras drogas e92 dos tipos

I, 11 e 111 para tratamento de outros transtornos mentais. Ao todo, o Ministério da aúde está investindo, até o final de 2004, R$ 42 milhões para criação desses

centros.

Em 2003, já foram aplicados R$ 12 milhões para criar mais 80 Caps. Com esse aporte, a rede de atenção psicossocial passou acontar com 500 centros dis

tribuídos pelo País, totalizando verba anual de R$ 50 milhões para manutenção da rede. Ogrande diferencial da assistência prestada pelo Caps éque opaciente

continua recebendo atendimento especializado, sem que, para isso, precise ficar internado eafastado do convívio familiar.

FÓRUM SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS DE ADOLESCENTES - Esse é mais um instrumento do Ministério da Saúde na criação de propostas para

melhorar oatendimento àpopulação infanto-juvenil portadora de transtornos mentais. Além de discutir ações para ampliação oacesso, ogrupo estuda formas

para adequar a assistência às especificidades de acada paciente.

Aprincipal tarefa do fórum éfazer um diagnóstico dos graves problemas de saúde mental na infância e na adolescência (psicoses infantis, autismo, deficiência

mental, uso de drogas, etc.) e, a partir dele, desenvolver ações conjuntas entre os vários ministérios, organizações não-governamentais esociedade civil.

Ogrupo é formado pelos Ministérios da Saúde, Justiça, Educação, Cultura e Assistência Social, Conselho Nacional de Procuradores do Ministério Público,

Federação Brasileira de Entidades para Excepcionais, Federação Nacional das APAEs, Federação Nacional das Pestallozzi, Associação Brasileira de Autismo,

Associação Juízes para a Democracia e Representação do Juizado da Infância eJuventude, entre outras instituições.

ENTORPECENTES - Depois de dez anos de atraso, o governo brasileiro atualizou o envio dos relatórios sobre exportação, importação e consumo de psi

cotrópicos e entorpecentes para Organização das Nações Unidas (ONU). Esse trabalho tem o objetivo de assegurar o uso restrito e exclusivo dessas substân

cias para fins médicos ecientíficos.

CONSUMO DE ALCOOL - Ogoverno brasileiro está desenvolvendo um plano para atenção integral aos usuários de álcool. Para elaboração do plano foi

formado um grupo de trabalho interministerial, responsável por criar propostas para ampliar a rede de cuidados, melhorar oacesso àassistência ambulatorial,

semi-intensiva e de âmbito comunitário aos usuários de álcool. Além disso, o grupo também estuda formas de restrição da publicidade e de aperfeiçoamento

da legislação referente ao consumo de álcool.

Sob coordenação do Ministério da Saúde, a comissão é formada pelos Ministérios da Justiça, Cidades, Educação, Assistência Social, Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Meio Ambiente, Fazenda, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Secretaria Nacional Antidrogas eAdvocacia Geral da União.

Entre as estratégias a serem desenvolvidas pelo grupo de trabalho para o atendimento dos usuários e dependentes de álcool, está a política de redução de

danos. Sua proposta fundamental é reconhecer cada usuário individualmente. Tem como objetivo adefesa da vida e não apenas aabstinência.
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saúde da Criança
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acompanha 8 saúde 00 cI1ança

CARTÃO DA CRIANÇA - Lançado onovo Cartão da Criança, que registra informações sobre onascimento, apesagem, oatendimento médico eavacinação

de meninos emeninas. Anova versão atualiza os marcos do desenvolvimento infantil, orienta sobre aamamentação e reformula o calendário de vacinação.

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - Promover a prática da amamentação natural para o combate à desnutrição eà mortalidade infantil. Esse é

oprincipal objetivo do Ministério da Saúde ao instituir oDia Nacional de Doação do Leite Humano (1 °/1 O) eacomissão organizadora do 11 Congresso Internacional

e IV Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano.

oMinistério da Saúde está investindo maciçamente na expansão equalificação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, reconhecida pela Organização

Mundial de saúde (OMS) como a maior do mundo, com 163 unidades. Para tanto, estão sendo elaborados convênios com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

para reequipamento da rede ecom oInstituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP) para viabilizar ainstalação de dez novos bancos de leite nas regiões Norte

e Nordeste. OPrograma Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano também foi implantado nas regiões Sul e Centro-Oeste, além dos municipios Rio

der Janeiro eEspírito Santo, do Sudeste.

A distribuição dos novos bancos de leite observará a regionalização da assistência ao recém-nascido e à gestante de risco, para promover maior acesso da

população a esse serviço.
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DISQUE ABUSO EEXPLORAÇÃO SEXUAL- Os Ministérios da Saúde, do Turismo e a Secretaria Especial de Direitos Humanos reativaram a central de

atendimento telefônico do Disque Denúncia de Abuso eExploração Sexual. Oserviço continua operando pelo telefone 0800-99-0500, de segunda àsexta-feira,

das 8h às 18h. Ocanal de comunicação, que recebe denúncias de abuso eexploração cometidos contra crianças eadolescentes, tem como objetivo combater

a violência eo turismo sexual infanto-juvenil.

PR~MIO NACIONAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - Incentivar o aleitamento materno e a humanização do atendimento à criança. Com essa

intenção, oMinistério da Saúde instituiu oPrêmio Nacional Professor Fernando Figueira. Aidéia éhomenagear os hospitais integrantes do SUS que se destacam

na assistência à população infantil.

Todos os anos serão contemplados cinco hospitais, um de cada região do País. Para receber a premiação, as institui~ões serão avaliadas in loco por uma

comissão composta por representantes do Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Sociedade Brasileira

de Pediatria (SBP), Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Oprêmio faz menção ao médico e professor Fernando Figueira, fundador do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Imip), u(1la das unidades pioneiras na

atenção especializada àgestante eàcriança.

HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA - Acreditação de 35 hospitais Amigo da Criança, significando um acréscimo de 12% de oferta de hospitais nesta categoria,

em relação a 2000.

PASTORAL DA CRIANÇA - Pelo terceiro ano consecutivo, a Pastoral da Criança foi indicada pelo governo brasileiro como candidata ao Prêmio Nobel da

Paz.

OMinistério da Saúde é o órgão do governo federal que mais contribui com recursos para as atividades da Pastoral. As verbas repassadas pelo ministério

correspondem, em média, a 76% do orçamento anual da entidade. Em 2003, Ministério da Saúde e Pastoral da Criança celebraram convênio no valor de

R$ 20 milhões, destinados ao desenvolvimento de ações básicas de saúde. Os recursos beneficiaram 32 mil comunidades em mais de 3,5 mil municípios.
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