
Vacinação dos Idosos

oMinistério da Saúde obteve em 2003 omelhor resultado da Campanha Nacional de Vacinação do Idoso contra agripe. Ameta de imunizar 70% da população

idosa, equivalente a 10,5 milhões de pessoas, foi superada. Entre os dias 12 e30 de abril, 12,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais foram vacinadas,
ou seja 82,2% da população nessa faixa etária. Os idosos também puderam atualizar ocartão de vacinas ereceber as doses contra tétano, difteria, febre amarela

epneumonia bacteriana.

Além de ultrapassar ameta de cobertura vacinal, acampanha de 2003 apresentou uma maior adesão dos idosos, em relação à edição do ano anterior, quando

foram vacinadas 11 milhões de pessoas, 74% da população na faixa etária.

Em 2003. foram distribuídas 16,4 milhões de doses de vacina contra gripe, 3,5 milhões de doses da vacina dupla adulto (contra tétano edifteria), 500 mil doses
contra pneumococo e 800 mil contra a febre amarela. Ao todo, o Ministério da Saúde destinou R$ 108,9 milhões para a mobilização, sendo R$ 99,3 milhões

para compra de vacinas. R$ 4,6 milhões repassados aos estados para ocusteio de despesas operacionais e R$ 5 milhões com a divulgação.

Erasmo Garfos foi aestrela
da campanha publicitária

de vaclnaçAo dos Idosos

VlglIAncla epidemiológica

O Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais e municipais está fortalecendo e ampliando a vigilância epidemiológica, em todo o Pais,

buscando melhores resultados no controle eprevenção de doenças.

Entre as ações, destacam-se: ocombate à dengue, à malária eaoutras doenças transmitidas por vetores; aprevenção econtrole de doenças imunoprevenrveis,
como a poliomielite e o sarampo; o controle de zoonoses; a vigilância ambiental em saúde; e a vigilância de doenças emergentes. OMinistério da Saúde

desenvolve ainda programas para redução de doenças sexualmente transmissíveis, aids, tuberculose, hanseníase ehepatites virais.

Para reforçar as ações de controle e prevenção de doenças nos estados e municípios, o Ministério da Saúde atualizou os valores do Teto Financeiro de
Epidemiologia e Controle de Doenças. Houve acréscimo de R$ 77,11 milhões, o que representa aumento de 13,7% em relação aos R$ 560,12 milhões

repassados anteriormente. Este aumento foi resultado da atualização dos dados para cálculo, que agora tem como base as projeções populacionais feitas pelo

último censo do IBGE.
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Treinamento

oMinistério da Saúde iniciou a formação de mais dez profissionais que vão atuar na investigação de surtos e epidemias de doenças. Esta é mais uma turma

do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (Episus).

Nos últimos três anos, 21 especialistas concluíram a capacitação. Os técnicos identificam as causas de ocorrência das doenças e orientam as autoridades

sanitárias sobre as medidas para conter um possível avanço. Apartir desse diagnóstico, as intervenções tornam-se mais rápidas e resolutivas.

Pneumonia Atípica

Graças aum controle "JiáJ. o8fasl1
manteve·se prep;rcKb paã evitar
uma epidemia da pneun7(Xlia a/PCa

Nenhum caso da doença foi registrado no País. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou o Brasil da lista dos países com suspeita de

pneumonia atfpica. Para evitar a chegada da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, sigla em inglês) ao Brasil, o Ministério da Saúde adotou todas as

providências recomendadas pela OMS.

Os aeroportos eportos foram orientados para identificar pessoas com possíveis sintomas eprovenientes de países onde havia registro da doença. Além disso,

informes sonoros epanfletos de alerta em quatro idiomas (português, inglês, espanhol efrancês) foram divulgados antes do desembarque de vôos internacionais

que chegavam ao Brasil. A mensagem alertava os passageiros para que procurassem os postos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou os

serviços de saúde em caso de sintomas associados à doença, como febre alta, fadiga e falta de ar.
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As empresas de transporte aéreo, marítimo e rodoviário internacional assumiram a responsabilidade de distribuir a ficha de Declaração de Saúde do Viajante

dentro dos meios de transporte. Adeclaração permitiria o rastreamento dos passageiros em caso de suspeita de pneumonia atípica.

Em outra frente, o Ministério da Saúde normatizou os mecanismos de notificação e investigação dos casos suspeitos. As secretarias estaduais e municipais de

Saúde foram orientadas aisolar os pacientes supostamente contaminados eapromover abiossegurança dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento,

inclusíve, com aaquisição de equipamentos de proteção individual. Também uma rede de hospitais de referência foi definida para atender os casos suspeitos.

Além disso, houve a capacitação de profissionais de saúde das áreas de assistência e vigilância epidemiológica para lidar com situações de risco e a

padronização dos procedimentos de atendimento aos pacientes.

Hln88ll1888

oMinistério da Saúde está reestruturando oprograma brasileiro de hanseníase para obter melhores resultados na cura eprevenção da doença. Hoje o número

de novos casos da doença registrados anualmente no Brasil chega a38 mil. Ameta édiminuir em 30% acada ano o número de casos até 2005.

Para ating.ir esse 'objetivo, o governo federal propõe o envolvimento de agentes comunitários de saúde e de médicos do Programa de Saúde da Família na

detecção eacompanhamento da doença. Em 2003, mais dois Centros de Referência Nacional em Hanseníase foram credenciados em FortalezalCE (Centro de

Saúde D. libânia) e em Ribeirão Preto/SP (Faculdade de Medicina da USP).

Além disso, o Ministério da Saúde destinou suprimento de medicamentos específicos anti-reacionais para 77 mil pacientes. Para as ações de combate à

hanseníase, em 2003, foram disponibilizados R$ 14 milhões.

CAMPANHA - Em janeiro de 2003, o Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação British Broadcasting Corporation (BBC), lançou uma campanha de

mídia para orientar a população sobre a necessidade de procurar atendimento médico assim que forem identificados os sintomas da hanseníase.

Com depoimentos de artistas como Ney Matogrosso, Ney Latorraca, Solange Couto eTargino Gondim, as peças retrataram situações do cotidiano, informando

às pessoas como identificar sinais da hanseníase.

A hanseníase - doença milenar transmitida por uma bactéria que se propaga pelas vias respiratórias - está intimamente associada às condições de vida da

população. Por isso, é mais presente em áreas subdesenvolvidas. No Norte da Europa, por exemplo, a doença foi eliminada mesmo antes da descoberta das

drogas para o tratamento, na década de 30, graças à melhoria nas condições de moradia e saneamento.
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Malllrla

aMinistério da Saúde lançou o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (PNCM) para dar continuidade às ações desenvolvidas pelo Plano de
Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal (PIACM).

Para melhorar a qualidade dos dados coletados sobre a doença, foi desenvolvido o Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Malária (Sivep
Malária), que atua na região da Amazônia Legal eposteriormente vai contemplar os demais estados do País. Ao longo de 2003, oMinistério da Saúde qualíficou
mais de 3,1 mil profissionais para atuar nas ações de prevenção econtrole da malária. aprocesso de capacitação envolve recurso de R$ 956 mil.

Entre janeiro eoutubro de 2003, o número total de casos de malária caiu 2,7%. Em relação apenas ao tipo malária falciparum, a redução foi de 11,84%, se
comparado o mesmo período de 2002.

odiabetes pode Custar os seus Rins. Aja Agora. Com esta mensagem, oMinistério da Saúde buscou advertir apopulação para os perigos da nefropatia diabética,
comprometimento crônico eprogressivo dos rins. aapelo marcou as comemorações do Dia Mundial do Diabetes (14/11).

Para acampanha, foram distribuídos 100 mil cartazes e250 mil cartilhas para secretarias estaduais emunicipais de saúde das capitais, universidades, centrais

de transplantes ecentros de diálise de todo País.

Além disso, o Ministério da Saúde está investindo R$ 260 mil para dar continuidade à capacitação de 1,8 mil médicos e enfermeiros da rede básica para

atendimento aos pacientes com hipertensão ediabetes. Essa capacitação érealizada por meio de parcerias com aSociedade Brasileira de Cardiologia/FUNCaR,

Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, de Diabetes ede Nefrologia.

DADOS - De acordo com o Sistema de Informação do Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial (Hiperdia) do Ministério da Saúde, estima-se a existência de
6 milhões de diabéticos no Brasil. Desses, 3 milhões fazem acompanhamento nas unidades básicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2003, o Ministério

da Saúde disponibilízou R$ 101 milhões em medicamentos para os pacientes com diabetes (insulína, glíbenclamida emetformina).
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Doença de Chagas

oMinistério da Saúde está realizando um inquérito para identificar a prevalência da doença de chagas entre crianças no Brasil. A intenção é verificar a

persistência ou não da transmissão da doença. Olevantamento deve indicar uma redução no fndice de prevalência em crianças que, na última pesquisa, era de

0,14%.

Na década de 70, adoença acometia 100 mil pessoas por ano. Até oano de 2000, 13 estados brasileiros registravam atransmissão da doença de chagas pelo

barbeiro Triatoma infestans. Atualmente, dez desses estados já não registram atransmissão por esse tipo de barbeiro e receberam certificação internacional da

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

TRATAMENTO - Olaboratório Rache doou apatente do medicamento benzonidazol ao govemo do estado do Acre para produção edistribuição mundial do remédio e

sua substância ativa. Aprodução do medicamento, que atua contra o Trypanosoma cruzi, parasita responsável pela doença de chagas, começa ainda este ano.

HepatItes Vlral.

Em parceria com a Universidade de Pernambuco, o Ministério da Saúde realiza um inquérito para identificar a prevalência das hepatites virais no Brasil. O

convênio assinado em 2003 prevê investimento de R$ 2,2 milhões na pesquisa. Aprevisão é de que o levantamento seja concluído em dois anos.

Apesquisa será feita por uma amostragem de, aproximadamente, 31,2 mil pessoas a partir dos cinco anos de idade, residentes na zona urbana de todas as

capitais brasileiras. Além de estimar a real prevalência das hepatites A, BeCnas capitais do Brasil, esse inquérito também vai identificar os fatores de risco da

doença. Com essas informações, oMinistério da Saúde poderá programar ações preventivas eassistenciais, elevando acapacidade do Sistema Único de Saúde

(SUS) em responder mais adequadamente a esse grave problema.

CARTOES TElEFONICOS - Outro passo importante é a parceria firmada entre Ministério da Saúde e a empresa Brasil Telecom para a divulgação de

informações sobre as hepatites Be C. Mais de 6 milhões de cartões vão circular no Pafs com explicações sobre as formas de transmissão da doença ecomo

se prevenir.

Com a medida, o Ministério da Saúde quer acabar com alguns mitos sobre as hepatites como, por exemplo, a idéia falsa de que a vacina transmite o vfrus e

que os portadores dos outros tipos da doença não precisam se vacinar.

BALANÇO - No Brasil, há cerca de 2 milhões de portadores crônicos da hepatite Be 3 milhões da hepatite C, a maioria sem saber que está com a doença.

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam para aexistência de 2 bilhões de infectados pelo tipo Be 170 milhões de portadores do tipo C

em todo o mundo.

DIAGNOSTICO - OMinistério da Saúde eoLaboratório Rache assinaram termo de doação de mil testes de anti-HCV do tipo Elisa para diagnóstico da hepatite

Ccrônica. Otermo também prevê oaprofundamento do diagnóstico eo tratamento das pessoas que tiverem resultados positivos.
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Sll'Impo

Desde 2000, não há registro de caso autóctone (infecção dentro do País) da doença em território brasileiro. Apenas dois casos importados do Japão foram
identificados erapidamente Isolados, de forma que não houve transmissão para outras pessoas.

Para acelerar a erradicação do sarampo, em 2003, o Brasil e sete países da fronteira (Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Paraguai, Venezuela e Uruguai),

realizaram a Jornada Sul-Americana de Vacinação. Foram imunizadas crianças menores de cinco anos contra sarampo, rubéola, caxumba e poliomielite. As
mulheres receberam as vacinas contra sarampo, rubéola etétano.

Tétano Neonatal

Apesar da redução do número de casos nos últimos anos, por sua gravidade o tétano neonatal ainda inspira muitos cuidados. Por isso, oMinistério da Saúde

quer reforçar avacinação contra adoença nos próximos anos. Ameta évacinar cerca de 5 milhões de mulheres, com idade entre 15 e49 anos, até ofinal de

2004.

Nos anos de 2001 e2002, houve 64 registros de tétano neonatal no Brasil, 87% deles nas regiões Norte eNordeste, em Goiás eno Vale do Jequitinhonha, em

Minas Gerais.

As ações de vacinação contra tétano neonatal acontecem em 2.288 municípios de 18 estados brasileiros. Os programas Saúde da Família, Saúde da Mulher e

de Vigilância e Imunização atuam em conjunto. Cada estado elabora um plano para vacinação, de acordo com a sua realidade.

Cerca de R$ 11,7 milhões foram destinados, em 2003, aos municrpios prioritários para aprevenção econtrole da tuberculose. Entre as ações, está otreinamento

de 220 profissionais da área de análises laboratoriais eda equipe de coordenação das ações de prevenção econtrole da tuberculose na Amazônia Legal.

Ao todo, 90 mil pacientes receberam em 2003 a medicação necessária ao tratamento da tuberculose pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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Vacina contra Gripe

oMinistério da Saúde assinou protocolo de intenções com a Fundação Butantan para modemizar a instituição e tomá-Ia auto-suficiente na produção da vacina contra

influenza (antigripe). Pelo protocolo, R$ 34,4 milhões serão liberados pelo ministério, R$ 10,8 milhões pelo govemo paulista eR$ 6,8 milhões pela fundação para construir

eequipar o laboratório de produção da vacina. Aauto-suficiência brasileira éimportante porque oPaís tem uma população de cerca de 15 milhões de pessoas acima dos

60 anos.

Vacina Tríplice Viral

Apartir de 2004, oBrasil começa afabricar avacina trfplice viral, contra sarampo, rubéola ecaxumba. Isso será possível graças aum acordo, assinado em 2003, entre

Mínistério da Saúde eo laboratório Glaxo Smith Kline (GSK), que desenvolve oimunizante. Aprevisão éde que 20 milhões de doses de vacina tríplice sejam fabricadas já

em 2004, alcançando amarca de 110 milhões de doses durante os cinco anos de vigência do contrato.

Pelo acordo, o laboratório GSK se compromete a repassar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) toda atecnologia necessária para aprodução da vacina. Com aprodução

nacional, o govemo brasileiro vai economizar US$ 15 milhões, nos próximos cinco anos. Nos cincos anos subseqüentes, a redução de gastos deve atingir a cifra de

US$ 100 milhões.

PrrxJução da FkX:rUZ gera
economia de US$ 15 mJlhões

em vacinas
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NOVO CENTRO DE PRODuçAo - Avacina tríplice viral será produzida no centro de Produção de Antlgenos Virais de Bio-Manguinhos, cujas obras civis estão em fase

final. Ocentro vai fabricar também, ao longo de 2004, 5 milhões de doses da vacina dupla viral, contra sarampo erubéola. Em médio prazo está programada aprodução

de vacinas contra mais três doenças: hepatite A, varicela erotavírus.

Além dessas medidas, em busca da auto-suficiência na produção de vacinas, oMinistério da saúde, por meio da Rocruz, também está investindo em outros projetos. Entre

eles, destaca-se avacina Penta Brasil eapesquisa de imunizantes contra malária, esquistossomose, dengue, leptospirose, leishmaniose, hepatite Cetuberculose.

Aprevisão éde que, durante obiênio 2004/2005, aRocruz, em parceria com oInstituto Butantan, dê início à produção da vacina Penta Brasil, uma associação das vacinas

contra hepatite B, DTP (contra difteria, tétano eCOQueluche) eHib (contra abactéria Haemophillus influenzae tipo B, que pode causar pneumonia eum tipo de meningite).

VacIna contra v.foIa

Foram adquiridas 500 mil doses da vacina contra avaríola, cumprindo recomendação prevista no Plano de Contingência, em vigor desde agosto de 2002, para responder

àameaça de bioterrorismo. Aquantidade de imunizantes adquiridos pelo Ministério da saúde étecnicamente mais que suficiente para bloquear avaríola no País, caso isso

seja necessário. Avacina só será utilizada se houver evidência da circulação do vírus da varíola, em qualquer país do mundo. Em caso de necessidade, primeiramente

seriam imunizados profissionais das áreas da saúde eda defesa; depois, pessoas que porventura tivessem contato com indivíduos contaminados.
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CÂNCER

Projeto Expande

oMinistério da Saúde, por meio do Inca, vem realizando avaliações técnicas para seleção, credenciamento e acompanhamento do processo de instalação de

novos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), pelo Projeto de Expansão da Assistência Oncológica (Expande).

Em 2003, oMinistério da Saúde implantou mais dois Cacons do Projeto Expande, nos estados da Bahia eMinas Gerais. No centro de Itabuna (BA) foram investi-

dos R$ 8,87 milhões. Já para oCacon de Montes Claros (MG), a soma aplicada pelo Ministério da Saúde foi de R$ 2,1 ilhões.

Também foram visitados hospitais nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima eSão Paulo.

Atualmente, há sete centros de alta complexidade em oncologia do Projeto Expande espalhados pelo País. Além de Itabuna e Montes Claros, existem Cacons

nos municfpios de Divinópolis (MG), Araguafna (fO), Ijuí (RS) eRio de Janeiro (RJ) - esse último conta com dois centros.

Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) são hospitais gerais, públicos ou filantrópicos, estruturados para oferecer assistência integral ao paciente

de câncer.

Cada Cacon é capaz de oferecer tratamento com radioterapia a uma população de 715 mil habitantes, onde estima-se a ocorrência de 1 mil casos novos de

câncer por ano. Os centros dispõem dos serviços de diagnóstico/estadiamento, cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia, reabilitação, cuidados palia

tivos, hemoterapia, emergências oncológicas, serviço social, psicologia, nutrição, terapia ocupacional e farmácia.

Segundo as Estimativas da Incidência e Mortalidade por Câncer, elaboradas pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2003, devem ser registrados no Brasil

402.190 casos novos e126.960 mortes pela doença. Desse total, são esperados 186.155 casos novos e68.350 mortes entre homens e216.035 casos novos

e58.610 mortes entre mulheres.

Divulgadas anualmente, as estimativas fornecem o número provável de casos novos e óbitos dos principais tipos de câncer em todo o território brasileiro. A

publicação éde grande importância porque ajuda anortear as políticas nacionais de saúde. Os dados estimados para 2003 baseiam-se nos óbitos confirmados

entre 1979 e 2000. Apartir deles, os especialistas estimam o número de casos novos eóbitos por câncer no Pafs

Dos principais tipos de câncer que deverão causar mais vítimas em 2003, 30% têm otabagismo como causa principal ou importante fator de risco (tais como

pulmão, mama, colo do útero, boca, esôfago). Ocâncer de pulmão deverá ser mais uma vez oprincipal causador de mortes: 16.230 - 12,78% do total, sendo

a principal causa em homens ea segunda em mulheres.
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Estimativas do câncer para 2003

Homem

TIpo Novos casos Óbitos Novos caso

Câncer de pulmão 15.165 11.315 6.920

Câncer de mama 41.610

Câncer de próstata 35.240 8.230

Câncer de estômago 13.630 7.330 7.010

Câncer de colo de útero 16.480

Câncer de pele 39.000 510 43.155não-melanoma

Câncer de pele 2.185 645 2.185
melanoma

Mulher
--

s Óbitos

4.915

9.335

-

3.815

4.110

365

480

BALANÇO - ocâncer figura como a segunda causa de morte no País, atrás apenas das doenças cardiovasculares. As causas externas, que até 1999

ocupavam o segundo lugar, passaram para o terceiro. Um dos motivos dessa inversão é que, por ser uma doença característica de populações mais idosas, o

câncer passa a vitimar mais pessoas à medida que aumenta a longevidade. No Brasil, a expectativa de vida era de 55 anos em 1960 e será de 72 anos em

2010. Em países como Estados Unidos, por exemplo, ocâncer também é a segunda causa de morte.

VIva Mulher

Para fomentar o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama (Viva Mulher). o Ministério da saúde desenvolve ações de reestrutu

ração da rede de serviços, capacitação de recursos humanos e incremento da produção ambulatorial.

Entre as ações realizadas em 2003, destaca-se otreinamento de seis profissionais em consulta médica especializada nos estados do Rio de Janeiro eda Bahia,

além de sete profissionais em cirurgia de alta freqüência no Ceará. OMinistério da Saúde também instalou dois mamógrafos no Piauí e um em Rondônia. O

estado do Pará recebeu cinco aparelhos de alta freqüência, cinco aspiradores de vapor ecinco colposcópios para ampliar oacesso da população ao diagnóstico

etratamento do câncer de mama e de colo do útero.
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EXAMES - O número de exames de diagnóstico feitos pelo Viva Mulher têm aumentado

gradativamente. Em 2003, oprograma fez 35 mil cirurgias de alta freqüência, 10,7 milhões de exames

citopatológicos e 2,2 milhões de mamografias. Ogasto com esses procedimentos totalizou R$ 122,26

milhões.

Existem hoje no pais 1.504 mamógrafos na rede do SUS, com capacidade de 21,9 milhões de

mamografias por ano.

Qualidade em Radioterapia

Garantir o uso da radioterapia com qualidade, eficácia e segurança, seguindo padrões internacionais.

Esse éoobjetivo principal do Programa de Qualidade em Radioterapia, desenvolvido pelo Inca.

Atualmente, participam do programa 56 instituições cadastradas no SUS, que receberam equipamentos

de radioterapia pelo Ministério da Saúde. Até setembro de 2003, oito instituições foram avaliadas in foco.

Um outro processo avalia os serviços a distância, a partir de um sistema que analisa os feixes de

radiação emitidos pelos aparelhos de radioterapia.

INQUÉRITO DOMICILIAR - OMinistério da Saúde, por meio do Inca, está realizando uma ampla

pesquisa para dimensionar aexposição da população aos principais fatores associados à ocorrência de

câncer e outras doenças não-transmissíveis. t o Inquérito Domiciliar Nacional sobre Comportamentos

de Risco e Morbidade Referida de Agravos Não-Transmissíveis. Entre os fatores de risco estudados

destacam-se: tabagismo, dieta, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes. Apesquisa aborda ainda a

ocorrência de acidentes e violência.

Ao todo, 14 municípios já foram incluídos na pesquisa. Aexpectativa é que, aproximadamente, 16 mil

domicflios sejam visitados e entrevistadas 42 mil pessoas acima de 15 anos, em 16 municípios. O

resultado final da pesquisa será divulgado em 2004.

RADIOTERAPIA - Onúmero de sessões de radioterapia equimioterapia no SUS aumentou em 16%

e 22%, respectivamente, em relação a 2002. Foram realizados 6,4 mflhões de procedimentos de

radioterapia e 1,29 mflhão de procedimentos de quimioterapia.

77

56 Instituições cadastradas no SUS
receberam equipamentos de radioterapia



VI ILÂNCIA ANITARIA

C6Iulas-Tronco

AAnvisa estabeleceu critérios para o funcionamento dos seis bancos de sangue de cordão umbilical e placentários existentes no Brasil. Apartir de janeiro de

2004, todos esses bancos deverão estar em dia com as licenças de funcionamento emitidas pelas vigilâncias sanitárias locais.

AResolução n° 190 ainda determinou as normas para coleta, processamento, armazenamento e utilização de células-tronco, também conhecidas como célu

las-mãe, pois são extraídas do cordão umbilical eplacentário utilizadas em transplantes de medula em pacientes com leucemia eoutras finalidades. Um exemplo

que mostra anecessidade de regulamentar osetor éaconstatação de casos no País em que acoleta das células se deu ainda com aplacenta dentro do útero.

Esse procedimento intra-uterino interfere no processo natural do parto epode causar infecções na mãe.

Entre as exigências das regras instituídas pela Anvisa, os bancos são obrigados afazer seleção das gestantes candidatas à doação, obter consentimento efazer

a coleta das células. O sangue do cordão umbilical não pode ser comercializado e toda informação relativa a doadores e receptores que permita a sua

identificação deve ser mantida em sigilo.

Os serviços eempresas que não respeitarem as normas poderão ser notificados, autuados e multados com valores que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão,

conforme a Lei n° 6.437/77.

AAnvisa disponibilizou gratuitamente para a rede hospitalar oSistema Nacional de Informação em Serviços de Saúde (Sinais). Osistema informatizado permite

oestudo do controle da infecção hospitalar no País. As informações sobre infecção nos hospitais servirão para acompanhar eagir rapidamente na solução dos

casos detectados. Antes do Sinais, os sistemas disponíveis tinham que ser comprados pelos serviços de saúde, oque dificultava aobtenção de informações em

âmbito nacional.

CELOBAR - AAgência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o cancelamento da autorização de funcionamento e dos registros de todos os

produtos do Laboratório Enila S/A (RJ), fabricante do medicamento Celobar. Investigações realizadas pela agência em conjunto com a Vigilância Sanitária do

Estado do Rio de Janeiro constataram que houve contaminação do medicamento Celobar, cujo princípio ativo Sulfato de Bário teria sido adulterado durante

processo de fabricação do produto. Vinte eduas pessoas morreram depois de ingerir oproduto ehá suspeita de que o Celobar tenha provocado as mortes.

Adecisão do Ministério da Saúde foi encaminhada aos ministérios públicos dos estados do Rio de Janeiro ede Goiás, onde se concentra a maioria das vítimas,

ao Procon de Goiás eà Delegacia de Crimes contra aSaúde Público do Rio de Janeiro para adoção das medidas cabíveis.
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GEL OFTALMICO - Em junho de 2003, aAnvisa determinou aapreensão de lote clandestino de gel oftálmico produzido por empresas não registradas. Opro

duto provocou infecção ocular em 27 pacientes que, no período de novembro 2002 eabril de 2003, submeteram-se a cirurgias de catarata em hospitais do

Rio de Janeiro (RJ). Alguns pacientes tiveram perda total da visão.

A partir das denúncias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autuou a distribuidora de medicamentos Medphacos, de Belo Horizonte (MG), e a farmácia

MC Mura, de Campinas (SP), que vendiam o produto irregular.

Após as investigações, a farmácia de manipulação MC Mura foi interditada eteve autorização de funcionamento cassada. Já a distribuidora Medphacos ainda

responde a processo na Anvisa por descumprimento da determinação que proibiu acomercialização do gel oftálmico. Aempresa pode ser condenada a multa

de até R$ 3 milhões.
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Uxo Hospitalar

Estabelecimentos como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, necrotérios passaram ater regras sobre acondicionamento etratamento do lixo gerado, da

origem ao destino (aterramento, radiação e incineração). Oobjetivo da medida adotada pela Anvisa é evitar danos ao meio ambiente eprevenir acidentes.

As secretarias estaduais e municipais, em conjunto com os órgãos de limpeza urbana, meio ambiente ea Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) vão

auxiliar na divulgação e na orientação dos procedimentos de controle dos resíduos produzidos nos serviços de saúde. Além disso, poderão criar normas com

plementares para atender especificidades de cada região.

Os estabelecimentos de saúde têm até março de 2004 para se adaptarem às novas regras. As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais farão a fiscaliza

ção. Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.

Suspendo de Propaganda

A partir de agora, está suspensa qualquer propaganda institucional de medicamentos ou tratamentos para dificuldade de ereção e desempenho sexual das

empresas Eli Lilly do Brasil, Bayer S/A ePfizer.

Amedida de cautela tem oobjetivo de evitar os efeitos que esse tipo de publicidade pode causar na população, como oestímulo ao consumo de medicamentos,

principalmente por estar relacionado aprodutos para o tratamento de disfunção erétil que exigem prescrição médica.

ExposIçio ao Benzeno

A partir de março de 2004, está proibida a fabricação, distribuição e comercialização de produtos que contenham benzeno em sua formulação e sejam

registrados na Anvisa. Asubstância éum derivado do petróleo que foi classificado pela agência norte-americana International Agency Research on Cancer como

"comprovadamente cancerígeno".

De acordo com a Resolução RDC n° 252/03, o benzeno somente poderá ser usado como agente contaminante em volume 0,1% v/v (volume por volume). Ou

seja, asubstância encontrada em solventes usados em formulações de repelentes, inseticidas, ceras líquidas, removedores, entre outros, só poderá compor até

0,1 %do total do produto. Desde 1982, o limite era de 1%, conforme portaria dos Ministérios da Saúde eTrabalho.

As empresas que descumprirem a norma poderão ser autuadas e receber multas que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.

80



Auditorias no Brasil

De janeiro aoutubro de 2003, o Departamento Nacional de Auditorias do SUS (Denasus) executou 855 auditorias nas unidades de saúde da rede. São três os

tipos de auditoria: de gestão, de vistoria em prestador de serviço do SUS, e de visita técnica para avaliação de programas do próprio Ministério da Saúde.

As auditorias são originadas a partir de solicitações de órgãos diversos. Em 2003, os cinco maiores demandantes foram: 1) Ministério Público Federal (MPF),

com 95 pedidos; 2) Cidadãos eusuários do SUS, com 82; 3) Demanda interna do próprio Denasus, com 75; 4) Polícia Federal, com 44; e5) Demanda do gabi

nete do ministro da Saúde, com 39 encaminhamentos que resultaram em auditorias.

Tribunal de Contas da União ([CU), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Câmara dos Deputados, Senado Federal, Controladoria Geral da União (CGU)

eAdvocacia Geral da União (AGU) também fazem pedidos de auditoria com freqüência.

AucItDrIa no DistrtID Federal

oMinistério da Saúde criou, em fevereiro de 2003, o Grupo Tarefa em parceria com as diversas instituições do Ministério Público (Estadual e Federal),

para trabalhar na realização de auditoria conjunta no Serviço de Saúde Pública do Distrito Federal. Durante os trabalhos, contatou-se inúmeras

irregularidades, entre elas: o desabastecimento generalizado de remédios na rede de saúde do DF, a começar na Farmácia Central (Plano Piloto) e nas

principais unidades hospitalares; 60% dos remédios que deveriam ser distribuídos gratuitamente com estoques zerados; recursos da ordem de R$ 34

milhões (valor equivalente aos repasses de dois meses feitos pelo Ministério da Saúde para o governo do DF) aplicados em investimentos do Banco do

Brasil; o setor de hemodiálise do Hospital Regional de Taguatinga com interdição cautelar por motivos que impediam a continuidade dos serviços;

inadequação e a caótica situação de funcionamento do Hospital de Base.

Esse quadro motivou asolicitação, por parte do Ministério da Saúde, da suspensão da Gestão Plena do Sistema de Saúde do Distrito Federal. Aquestão

foi analisada pelo Conselho Nacional de Saúde, que deliberou pela suspensão. Concomitantemente as instituições do Ministério Público apresentaram

solicitação de intervenção federal na gestão da saúde do DF. Ocaso agora se encontra sob análise da Justiça.

Fórun HospItais federais do RIo de Janeiro

OMinistério da Saúde formalizou a constituição do Fórum de Gestão Colegiada dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro. Também chamado de Rede

Arouca, o fórum será um espaço permanente de discussões visando a uma maior integração operacional e administrativa destas instituições. Oobjeti

vo é otimizar a aplicação dos recursos públicos e aumentar a participação dos hospitais federais no Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio de Janeiro.
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Sob a coordenação do ministro da Saúde, Humberto Costa, o Fórum de Gestão Colegiada tem a participação do secretário Executivo do Ministério, Gastão

Wagner, do secretário Nacional de Atenção à saúde, Jorge Solla, além dos diretores do Hospital-Geral de Bonsucesso, do Hospital dos Servidores do Estado, do

Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, do Instituto Fernandes Figueira, do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia e do Instituto Nacional de Câncer. As

diretorias do Hospital Clementino Fraga Filho. Hospital Universitário Antônio Pedro eHospital Universitário Gafree eGuinle também participam como convidadas.

FISCALIZAÇÃO PERMANENTE - OFórum de Gestão Colegiada é resultado de um amplo processo de fiscalização eavaliação que tem sido realizado nos

hospitais federais do Rio de Janeiro, desde o início de 2003.

Para investigar denúncias de corrupção nas unidades, os Ministérios da Saúde, Justiça ea Controladoria Geral da União iniciaram uma auditoria permanente.

Foram constatadas várias irregularidades, como, por exemplo, osuperfaturamento em contratos de serviços na aquisição de equipamentos e na realização de

obras.

As irregularidades vêm sendo sanadas por meio do cancelamento de contratos, de mudanças nos critérios das licitações e da abertura de inquérito na Polícia

Federal.

Com aconstituição do Fórum, algumas medidas práticas já começaram aser adotadas em 2003. Entre elas, a realização de licitações em conjunto para agilizar

oprocesso de compras e reduzir custos. Cada hospital assumiu a responsabilidade de gerenciar uma das licitações - de medicamentos, laboratório e material

hospitalar, entre outros - eincluirá os pedidos daqueles que quiserem participar. Também está em andamento a implantação. pelo Departamento de Informática

do SUS (Datasus), de uma rede informatizada entre os hospitais federais.

OPERAÇAo ALVEJANTE - Outro resultado da investigação que vem sendo realizada foi a prisão de dez suspeitos de integrar um esquema de corrupção,

envolvendo a lavanderia Brasil Sul o HSE eo Into.

Denominada Operação Alvejante, a investigação desvendou um esquema de superfaturamento efraude no serviço prestado pela lavanderia. Além de lavar uma

quantidade de roupa inferior à registrada na fatura de prestação de serviço, foi constatado que os veiculos da Brasil Sul entregavam roupa limpa em um hos

pital e recolhiam roupa suja em outro, infringindo normas de controle bacteriológico eaumento os riscos de contaminação.

SIrdcIIICIa no Inca

Diante da falta de medicamentos e material, verificada no mês de agosto de 2003, nos hospitais mantidos pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), o

ministério da Saúde determinou a criação de uma Comissão de Sindicância para investigar os motivos que levaram ao desabastecimento. As

investigações são acompanhadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria Geral da República do Rio de Janeiro.

A abertura da comissão de sindicância se justifica pelo fato de ter sido constatada, junto aos órgãos de orçamento do Inca, a existência de

disponibilidade orçamentária suficiente para o completo abastecimento das unidades, bem como a existência de diversos processos administrativos

licitatórios abertos e já com empenhos realizados.
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Estas informações foram apuradas pela Comissão de Gestão Interina do Ministério da Saúde que assumiu o Inca, em caráter emergencial, para solucionar a

crise de desabastecimento do Instituto.

Formada por uma equipe de técnicos da Secretaria de Atenção àSaúde eda Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde, aequipe ficou

responsável por examinar rigorosamente oproblema eadotar as providências necessárias para normalizar asituação. Para regularizar os processos de aquisição

edar início às compras de medicamentos ematerial, toda aConsultoria Jurídica do Ministério da Saúde foi transferida temporariamente para o Rio de Janeiro.

Graças àatuação da força tarefa do Ministério da Saúde, foi possível regularizar as compras egarantir anormalização do atendimento no Inca. Em 11 de setem

bro, foi empossado o novo presidente do Inca, José Gomes Temporão, ex-coordenador do Projeto Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Problemas do RIo de Janeiro

Visando à busca de soluções para a crise enfrentada nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, foi criado o Grupo Téc~ico Jntergestor Tripartite, forma

do pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, além do Conselho Estadual de Secretários Municipais de

Saúde (Cosems-RJ).

Inicialmente, o grupo está realizando um diagnóstico minucioso dos problemas da rede de saúde pública do Rio de Janeiro para que as três esferas de

governo possam identificar os projetos prioritários a serem implantados o mais rapidamente possível.
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AÚDE

Mais Recursos para Pesquisa em saúde

Aproposta orçamentária encaminhada pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional prevê que os recursos destinados à pesquisa em saúde tenham

salto de 219,8% em relação ao orçamento de 2003.

Em 2003, o setor recebeu R$ 75 milhões da União. Em 2004, os recursos para pesquisa em saúde devem atingir R$ 239,9 milhões - caso a proposta

orçamentária seja aprovada como está.

Adisposição do governo de Investir cada vez mais em pesquisa na área de saúde vai se concretizar ainda mais com a realização da 11 Conferência de Ciência

eTecnologia e Inovação em Saúde, convocada para junho de 2004 - dez anos depois da primeira.

PRIORIDADES - Nos dias 6 e 7 de novembro de 2003, o Ministério da Saúde promoveu oSeminário Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde.

Oobjetivo do evento, que reuniu cerca de 350 pesquisadores e gestores em saúde, foi o de identificar temas prioritários em 18 campos de pesquisa. Esse

levantamento vai permitir definir onde os recursos de apoio à pesquisa em saúde devem ser alocados e onde as novas contribuições são mais relevantes.

CaI.allo di CIInda eTecnologia

Com o objetivo de promover o desenvolvimento cientifico e tecnológico do SUS, foi institufdo o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.

Acada dois meses, ogrupo vai ser reunir para debater estratégias ecoordenar aimplantação dos avanços tecnológicos para melhoria das condições de atenção

epreservação da saúde do cidadão brasileiro.

Integram o Conselho de Ciência Tecnologia e Inovação em Saúde representantes do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Instituto

Nacional de Câncer (Inca), da Fundação Nacional de saúde (Funasa), do Instituto Evandro Chagas, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência

Nacional de Saúde Suplementar, além do Conselho Nacional de Saúde.
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