
Prêmio de Incentivo

Buscando incentivar odesenvolvimento de novos conhecimentos Que permitam melhorar oatendimento aos usuários do sistema público saúde, o Ministério da

Saúde realizou a segunda edição do Prêmio de Incentivo em Ciência eTecnologia para o SUS - 2003,

oobjetivo principal do concurso é reconhecer edivulgar o mérito dos pesquisadores e, assim, aproximar a produção científico-tecnológica às necessidades do

Sistema Único de Saúde (SUS),

Ao todo foram recebidas 235 inscrições de trabalhos acadêmicos para o prêmio, A comissão julgadora selecionou os 24 melhores, Que foram divididos em

Quatro categorias: teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos publicados e monografias de especialização ou residência.

oprimeiro colocado em cada categoria recebeu o prêmio em espécie: R$ 15 mil para a tese de doutorado; R$ 10 mil para a melhor dissertação de mestrado

e para o melhor trabalho publicado; eR$ 5 mil para monografia de especialização. Os demais selecionados receberam menções honrosas,

Prêmio de Incentivo
em Ciência e Tecnologia
para o SUS 2003
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TRABALH EEDUCA ÃO EM SAÚDE

CUI'lOS Superiores

Com oobjetivo de conter aabertura indiscriminada de cursos superiores na área de saúde, oConselho Nacional de saúde (CNS) aprovou proposta apresentada
pelo Ministério da Saúde erecomendou ao Conselho Nacional de Educação eao Ministério da Educação asuspensão para aabertura de novos cursos superiores

na área de saúde pelo prazo mínimo de 180 dias.

Os novos critérios, que serão apresentados ao Conselho Nacional de Educação. vão levar em conta a necessidade de democratização do Ensino Superior, a

necessidade de formar profissionais com perfil, número e distribuição adequados ao SUS e a de estabelecer desenhos pedagógicos compatíveis com a

reorganização da atenção à saúde no País.

NIcIonaI de Negoclaçio do SUS

Após seis anos de inatividade, a Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde foi reinstalada. Esse será um espaço permanente de negociação,
vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, envolvendo governo federal, os gestores estaduais e municipais, representantes dos empregadores etrabalhadores

do SUS.

Entre os temas que serão discutidos pela Mesa Nacional, estão oplano de cargos esalários para acarreira no SUS, jornada de trabalho, formação equalificação

profissional, saúde do trabalhador do setor de saúde, seguridade social, reposição da força de trabalho no SUS, formas de contratação e ingresso no setor
público, aNorma Operacional Básica de Recursos Humanos em Saúde (NOB) ea Instalação de mesas estaduais e municipais de negociação.

ao '._ ec....""*1o de saúde

OMinistério da Saúde está promovendo uma consulta pública para saber se a sociedade aprova a proposta do perfil profissional do agente comunitário de

saúde, elaborada por consultores técnicos do ministério, além de representantes dos agentes comunitários, das Escolas Técnicas do SUS (ETSUS) e Pólos de

Capacitação do Programa Saúde da Família.

Aproposta éresultado de um amplo estudo sobre as atribuições dos agentes comunitários de saúde etem como objetivo fornecer subsídios para os cursos de
Qualificação Profissional Básica dos cerca de 170 mil agentes que já estão em serviço no SUS. Aidéia éque as contribuições recebidas ajudem aaprimorar o

perfil dos agentes comunitários de saúde, cuja profissão foi criada com a Lei 10.507, de 10 de julho de 2002.
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Fonnação de Agentes em Vigilância em saúde

Com investimento de R$ 5 milhões, oMinistério da Saúde iniciou aqualificação de 1.500 profissionais de nível médio que trabalham com operações de controle

de doenças, epidemiologia e vigilância em saúde. Aação faz parte do Programa de Formação de Agentes em Vigilância em Saúde (Proforma~, lançado em

novembro. As primeiras turmas estão são do Rio de Janeiro, Pernambuco e Roraima. Apartir de janeiro, a qualificação será ampliada para os demais estados

do País.

Com uma duração de quatro meses, o curso tem como desafio modificar uma postura histórica que nos últimos 50 anos restringiu o papel dos agentes de

Vigilância em Saúde a meros executores de campanhas para erradicação econtrole de doenças.

A metodologia desenvolvida pelo Proformar busca aliar teoria e prática para fortalecer um novo modelo de atenção à saúde, onde o trabalhador é capaz de

diagnosticar, planejar eelaborar planos de ação em conjunto com demais trabalhadores do SUS ede outros setores. Oresultado perseguido, além da qualidade

na promoção da saúde da população, éo resgate da auto-estima e da importância do trabalho destes profissionais.

REGISTRO ÚNICO - Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina avançaram em 2003 nas discussões sobre o registro único para os profissionais de saúde no

Mercosul. Durante o Seminário Internacional sobre Mercado de Trabalho: Formação e Regulação no Âmbito do Mercosul, que aconteceu em novembro, ficou

acertada aimplantação da Matriz Mínima de Registro de Profissionais de Saúde do Mercosul. Odocumento, já aprovado pelos quatro países, éoponto de partida

para a instituição do registro profissional único.

Mudanças Curriculares

OPrograma de Incentivos às Mudanças Curriculares em Medicina (Promed) será ampliado para as demais profissões da área da saúde. A idéia é incentivar a

formação de profissionais mais capacitados para a realidade do SUS. Odebate sobre as mudanças curriculares, realizado em parceria com o Ministério da

Educação, envolve também dirigentes de escolas, professores eestudantes.

Educação Pennanente

Ogoverno federal está incentivando acriação de pólos de educação para desenvolver programas de formação profissional de caráter permanente das equipes

de saúde, com prioridade para os profissionais que atuam na atenção básica. Oobjetivo écriar 100 pólos de capacitação em estados e municípios que serão

apoiados financeiramente pelo ministério e fortalecer as ações de articulação entre as instituições formadoras egestores do SUS.
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Enfermagem

o Ministério da Saúde realizou um intenso trabalho de reorganização do Projeto de

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (profae). Boa parte dos pagamentos

estava atrasada desde outubro de 2002, o que havia resultado na suspensão dos cursos de

formação e capacitação dos auxiliares de enfermagem em diversos municípios. Atualmente, os

pagamentos já foram regularizados e as turmas estão funcionando normalmente.

Interlorização da Medicina

oPrograma de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) contratou 482 equipes, sendo 525

médicos e700 enfermeiros. Esses profissionais estão sendo lotados em cidades do interior do País.

Ao todo, 137 municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste dO' Brasil, além do estado de Minas

Gerais estão sendo beneficiados, totalizando 4 milhões de brasileiros assistidos.

Estágios no SUS

Uma proposta de mudança nos estágios dos cursos de graduação em saúde está sendo articulada

e discutida com estudantes, profissionais, entidades sindicais e os Ministérios da Saúde e da

Educação. Em junho de 2003, um seminário reuniu cerca de 140 estudantes de 16 cursos de

graduação da área para formulação de uma proposta de Vivência-Estágio na Realidade do Sistema

Único de Saúde (VER-SUS/Brasil).

Regularização de Vínculos no Trabalho

oMinistério da Saúde vem debatendo com gestores federais, estaduais, municipais e lideranças

trabalhistas alternativas para combater aprecariedade das relações de trabalho na rede pública de

saúde. ~ o Programa Nacional de Desprecarização das Relações de Trabalho no SUS, que busca

estabelecer vínculos regulares para assegurar direitos e estabilidade aos trabalhadores, além de

organizar os serviços de saúde oferecidos à população.
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SAÚDE SUPLEMENTAR

Fórum de saúde Suplementar

Após cinco anos de aprovação da Lei 9.656/98, o Ministério da Saúde iniciou, em 2003, um processo de reformulação do setor de saúde suplementar. Para debater as

carências dos serviços oferecidos pelos planos de saúde, foi organizado oFórum de Saúde Suplementar, em parceria com oConselho Nacional de Saúde eapoio da Unesco.

Durante oencontro, que aconteceu em várias etapas ao longo do ano, foram apresentadas propostas para oordenar oserviço,

avaliar aintegração deste com oSistema Único de Saúde (SUS) efazer um balanço do impacto da legislação de que regulamenta

o setor.

A partir das discussões ocorridas no Fórum, o Ministério da Saúde apresentou, em dezembro, uma série de medidas para

implementação da nova política dos planos de saúde. Entre as ações, destacam-se: o incentivo à adaptação de contratos anti

gos (assinados antes da Lei 9.656/98); a fixação de novas faixas etárias earedução da carência para doenças e lesões pre

existentes.

Além disso, oMinistério da Saúde - seguindo recomendações da CPI dos Planos de Saúde epropostas elaboradas pela Agência

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - irá encaminhar Projeto de Lei estabelecendo descontos nos reajustes por faixa etária,

proporcionais ao tempo de plano e reduzindo oprazo de carência nos casos de doenças e lesões preexistentes de 24 para 18

meses, completando um conjunto de medidas destinadas aampliar aproteção dos consumidores de planos de saúde.

Adaptaçio dos cOilbalos antigos

AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR

Para acabar com distorções entre os planos de saúde contratados antes edepois da Lei 9.656/98, oMinistério da Saúde criou oPrograma de Incentivo à Adaptação de

Contratos Antigos.

Apartir de março de 2004, todos os 22,3 milhões de consumidores de planos antigos, contratados até 31 de dezembro de 1998, devem receber, no mínimo, uma proposta

de sua operadora lhes garantindo todos os direitos da Lei 9.656/98, ou um ajuste em seus contratos antigos, caso aoperadora não comercialize planos novos.

Os planos anteriores à regulamentação diferem muito uns dos outros ecobrem apenas os tratamentos médicos edoenças que estiverem constando dos contratos. Em
sua maioria, não possuem as vantagens ebenefícios que são garantidos aos consumidores dos planos novos, contratados após aentrada em vigor da Lei 9.656/98, em

2de janeiro de 1999. Os planos novos asseguram todos os tratamentos médicos, incluindo cirurgia cardíaca, quimioterapia, transplantes de cómea ede rins, hemodiálise,

eAids, cobrindo todas as doenças listadas no Código Intemacional de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde.

As dificuldades dos planos antigos se ampliaram em agosto passado, quando em decisão liminar o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional

o artigo 35 e da Lei 9.656/98, que estendia a estes planos alguns direitos garantidos aos novos.
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Pelo Programa de Incentivo à Adaptação de Contatos Antigos, nenhum consumidor será obrigado atualizar o plano. Caso prefira permanecer com o contrato

antigo, aoperadora terá de respeitar essa decisão. Mas todos têm de conhecer bem seus direitos nestes contratos antigos, sabendo que não terão as garan

tias da Lei dos Planos de Saúde.

São três os modelos de propostas de ajuste dos planos antigos: Adaptação, Migração eAjuste Técnicos. Ao oferecer os novos modelos, as operadoras devem

apresentar ao consumidor as vantagens edesvantagens de cada alternativa, além da comparação com o plano antigo.

AANS vai controlar os custos da adaptação dos planos antigos à Lei 9.656/98 para que o consumidor não seja lesado. Os aumentos deverão corresponder

exclusivamente ao acréscimo das coberturas assistenciais e de direitos ao contrato original.

RevlSlo dls faixas Etérlas

Com a criação do Estatuto do Idoso, em 2003, foi necessária a revisão das faixas etárias dos planos de saúde. Isso porque, de acordo com o estatuto, ficam

proibidos os reajustes dos planos para consumidores de 60 anos ou mais apenas motivados pela mudança de faixa etária.

Para os planos que forem comercializados apartir de janeiro de 2004, serão 10 as faixas etárias, mantido olimite máximo de seis vezes entre ovalor da primeira

eda ultima faixa, que passa aser ade 59 anos ou mais. Para impedir aconcentração de reajustes nas faixas mais altas, avariação acumulada nas três últimas

faixas não poderá ser maior do que avariação acumulada que for fixada para as sete primeiras.

Cart6es de Descontos

OMinistério da Saúde proibiu, em 2003, acomercialização de cartões de descontos na área da saúde suplementar. Ogoverno brasileiro vai redigir um projeto

de lei para delimitar aatuação da iniciativa privada na saúde suplementar aos requisitos da Lei 9.656/98.

AANS já baixou a Resolução Normativa nO 40, proibindo as operadoras de planos de saúde de comercializar tais cartões de descontos. Logo após concluir os

estudos sobre esse assunto, aagência publicou nos principais jornais do Pars um comunicado declarando que cartão de desconto não éplano de saúde, já que

não garante atendimento integral nos termos da Lei dos Planos de Saúde.

ProIblçAo do Cheque-C8uçio

Os consumidores de planos de saúde, a partir de 2003, não precisam mais deixar caução como garantia para os hospitais e demais unidades de saúde.

Amedida entrou em vigor com a publicação da Resolução Normativa nO 44 da ANS.
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Acobrança de cheque-caução configura-se como um abuso na medida em que aidentificação do paciente como consumidor de plano de saúde já ésuficiente

para lhe garantir oatendimento.

Contrato com Hospitais

Outra ação fundamental, realizada em 2003, foi a obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde a assinar contrato com os hospitais que lhes prestam

serviços (RN n° 42 da ANS). Nesse contrato, deve ficar claro a rotina de identificação eatendimento aos consumidores das operadoras, a forma de reajuste de

preços de serviços prestados e as condições tanto de descredenciamento quanto de renovação do contrato, entre outras informações.

Na mesma linha, estão em andamento resoluções que vão obrigar a assinatura de contrato entre operadoras e clínicas ambulatoriais, serviços auxiliares de

diagnósticos e terapia, além de consultórios médicos eodontológicos.

Com essas medidas, o Ministério da Saúde quer garantir, por meio dos contratos das operadoras com os médicos, a melhoria d~ qualidade do atendimento aos

consumidores de planos de saúde eo reajuste adequado de preços dos serviços prestados.

Mensalidade Abaixo da InftaçAo

Até maio de 2004, o percentual de reajuste máximo para os 11,9 milhões planos de saúde individuais e familiares é de 9,27%.

Opercentual fixado pela ANS em 2003 é inferior aos índices de inflação ICVlDIEESE e IGP-M. Ovalor foi obtido da média ponderada de reajustes de planos

coletivos que atendem 10,8 milhões de consumidores de 448 operadoras. Amedida traz economia aos contratantes destes planos, que antes eram reajustados,

anualmente, pelo IGP-M.

Balanço

Até dezembro de 2003, estavam registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 2.272 operadoras de planos de saúde e33.056 produtos, planos

de saúde diferentes uns dos outros. Do total de operadoras, 779 eram do segmento de Medicina de Grupo e 14 do de Seguradoras Especializadas em Saúde.

Desde que aANS começou a atuar, em abril de 2000, foram concelados 962 registros, dos quais 718 de empresas que nunca chegaram a vender planos de

saúde. De acordo com ocadastro fornecido pelas operadoras, os consumidores de planos de saúde eram 38.664.511, sendo que 17.348.422 estavam em São

Paulo, o maior mercado consumidor do País.

91



IAL

Conselho Nacional de saúde

Desde o início da gestão, os representantes do Ministério da Saúde participam efetivamente do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Oministro Humberto Costa

tem procedido à abertura das reuniões do conselho eapresentado as demandas eas ações do Ministério da Saúde para discussão eaprovação nesta instância,

como, por exemplo, o reajuste dos repasses, o De Volta para Casa (programa de ressocialização de pacientes com transtornos mentais), a realização da

1~ Conferência Nacional de Saúde - Conferência Sergio Arouca, a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação, entre outros.

Destacam-se ainda a homologação da Resolução n° 322 sobre a Emenda Constitucional 29 e da Resolução n° 324, que propõe a suspensão da abertura de

novos cursos superiores na área da saúde.

CAPACITAÇÃO - OMinistério da Saúde retomou os cursos de capacitação de conselheiros de saúde, visando ampliar a sua capacidade de ação no controle e

na participação social. Em 2003, 26,4 mil conselheiros foram capacitados. Ameta équalificar 43 mil conselheiros.
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De acordo com o decreto presidencial assinado em novembro de 2003, o número de

membros titulares esuplentes do CNS passou de 32 para 40. Aproporcionalidade das

representações foi mantida: usuários dos serviços de saúde (50%); trabalhadores do

setor (25%); gestores eprestadores de serviços (25%). Omandato do primeiro grupo

de 40 conselheiros, que são eleitos pelas entidades de classe enão recebem remu

neração, vai até 28 de fevereiro de 2005.

Outro passo importante, foi a ampliação do número de integrantes do Conselho Nacional de

Saúde. A medida reflete o compromisso do governo de fortalecer cada vez mais o controle

social sobre os serviços de saúde prestados no País.

1~ Conferência Nacional de Saúde
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No ano da celebração do 15° aniversário da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o ~4,
governo federal organizou um amplo debate social para fazer um balanço do sistema e apontar Os
novos rumos para o futuro da saúde pública no Brasil. Opalco das discussões foi a ' O S US Q Ut.
1~ Conferência Nacional de Saúde, que reuniu 3 mil representantes de todos os estados

do País, entre os dias 7 e 11 de dezembm ~e 2003, em Brasília-DF.

CONFERÊNCIA SERGIO AROUCA
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Nomeada de Conferência Sergio Arouca - em homenagem ao secretário de Gestão Participativa do Ministério da Saúde falecido em 2003 - o encontro

apresentava como eixo central o tema saúde: um Direito de Todos, um Dever do Estado - a Saúde que Temos, oSUS que Queremos.

Durante os cinco dias, gestores, prestadores de serviços, profissionais de saúde, usuários, representantes do Ministério Público, especialistas e estudiosos do

assunto avaliaram o contexto atual do SUS, os avanços eoque ainda pode ser melhorado. Aconferência foi também o momento de apontar os novos desafios

no processo de consolidação das diretrizes da universalidade, integralidade eeqüidade que regem osistema. Emais: numa perspectiva inédita, foi aberto espaço

para discutir eapresentar sugestões ao programa do governo federal na área da saúde.

Mt1istros da saWe de

vá'tls paJSeS se ffJIJII'8m

no semlflário em Brasllia

25 ANOS DE ALMA ATA - AConferência Sérgio Arouca foi realizada simultaneamente aum outro marco da saúde no mundo: oencerramento do Seminário

Internacional Sérgio Arouca - 25 anos de Alma Ata. Oseminário, que reuniu em Brasília ministros da Saúde de vários países, entre 6 e8 de dezembro, celebrou

o jubileu de prata da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela OMS, na cidade de Alma Ata, Cazaquistão, em 1978.

Na ocasião, foram definidas como características fundamentais da assistência pública à saúde auniversalidade, a integralidade, aeqüidade eocontrole social,

pilares que serviram de base para acriação do modelo adotado no Brasil. Além disso, aconferência de 1978 marcou oreconhecimento internacional da atenção

básica, ou seja da importância de estruturar os sistemas de saúde enfatizando os cuidados primários.
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Ouvldoria

COMUNICAÇÃO COM ASOCIEDADE - O Ministério da saúde está reestruturando os canais de comunicação com a sociedade. Em 2003, foi instituído o

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, Que agregou as seis centrais de atendimento telefônico 0800, o Pró-Saúde (Centro Nacional de Promoção da

Qualidade e Proteção ao Usuário do SUS) e SAC-SUS (Serviço de Atendimento ao Cidadão).

Para otimizar oatendimento, opadrão adotado nas centrais telefônicas foi modificado, tornando-se mais objetivo eeficiente. Isso permitiu ampliar onúmero de

pessoas atendidas. Enquanto em 2002, todo osistema de 0800 atendeu 562 mil usuários, em 2003, oserviço foi acessado por cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Além dos serviços 0800, o Departamento Ouvidoria também é responsável por acompanhar o recebimento das demandas por correspondências, mensagens

eletrônicas epesquisas de satisfação do usuário do SUS. Todas essas alternativas viabilizam um canal permanentemente aberto entre ocidadão eo Ministério

da Saúde.

Atendimentos nas Centrais de Comunicação do Ministério da Saúde em 2003

serviço

Disque Denúncias de Abuso e Exploração
sexual Contra Crianças e Adolescentes

0800990500

SAC-SUS
0800 644 9000

Ugações recebidas

66.858 ligações

Desse total, 4.511 denúncias (37,46% relacionadas a maus-tratos;

30,74% contra abuso sexual; 18,24% sobre lesão corporal; e13,54%

referentes à exploração sexual comercial)

4.609 ligações

Monitora a satisfação do usuário do SUS, por meio do registro de

denúncias, reclamações, solicitações esugestões.
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Disque-Saúde

0800 611997

Disque Pare de Fumar

0800 703 7033

Disque Saúde Mulher

0800 644 0803

Disque Medicamentos

0800 644 0644

783.708 ligações

- 18% sobre programas do Ministério da Saúde;

- 13,74% sobre aids;

- 5,51 %sobre definição de terminologias cientificas e serviços

no âmbito do SUS;

- 4,79% sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis;

- 2,62% sobre câncer;

- 2,46% sobre Cartão-SUS;

- 1,48% sobre transplantes de órgãos;

- 51,40% sobre outros assuntos em menor escala.

475.610 ligações

- 35% sobre tratamento do tabagismo;

- 16% sobre prevenção ao tabagismo;

- 6% sobre doenças causadas pelo uso do cigarro;

- 43% sobre informações gerais.

89.225 ligações

- 61 % sobre questões específicas da saúde feminina;

(ciclo menstrual, pré-natal, planejamento familiar, etc.)

- 9,43% relacionados à aids;

- 6,31 %sobre temas ligados ao Ministério da Saúde;

- 4,40% sobre doenças sexualmente transmissíveis.

10.734 ligações

- 96,81 %sobre preços dos medicamentos;

- 2,83% sobre aumentos abusivos edesabastecimento;

- 0,34% com sugestões à Anvisa.
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INTERNA I NAL

Alianças com a Argentina

No mês de agosto de 2003, Brasil eArgentina firmaram novas alianças de cooperação na área de transplantes, medicamentos, assistência médica evigilância
epidemiológica.

Durante a 11 Reunião Plenária do Instituto de Polfticas Sociais Brasil eArgentina, em maio, os dois países já haviam acertado troca de informações quanto à
produção e distribuição de medicamentos e para desenvolver projetos de cooperação binacional na área de atenção básica, utilizando' as experiências do

Programa Saúde da Família (Brasil) edos Médicos de Cabeceiras (Argentina).

Novos acordos Brasil-Argentina

Transplantes

Genéricos

Medicamentos

saúde na Fronteira

Discussões sobre apossibilidade de intercâmbio de informações eprojetos de pesquisa na área de trans

plantes. Aidéia inicial é formar um banco comum de medula óssea, pele, sangue, ossos e córneas.

Amissão brasileira também foi coletar informações sobre ofuncionamento da política de medicamentos
genéricos na Argentina. Os médicos argentinos, ao receitarem medicamentos, são obrigados a incluir na

prescrição o nome do genérico correspondente. Caso contrário, são punidos com multas e sanções. Está

previsto um seminário conjunto para tratar do tema.

Os dois países estão discutindo a ampliação do acordo firmado em 1999 que permite que alimentos

registrados na vigilância sanitária de um país possam ser comercializados sem restrições no outro. Os
argentinos querem que a regra também tenha validade para os medicamentos. Ogoverno brasileiro, no

entanto, deverá primeiro avaliar a proposta para só depois definir se adere ao acordo.

Também estão em análise ações conjuntas de assistência médica, vigilância sanitária e epidemiológica

na fronteira dos países.
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Apolo no Combate à Aids em Palses da América Latina, África e Caribe

Em julho de 2003, o Brasil doou uma remessa de, aproximadamente, 2.200 frascos de zidovudina (medicamento anti-retroviraQ para a creche Nyumbani, em

Nairobi, capital do Quênia. Omedicamento beneficia cerca 70 crianças órfãs portadoras do HIV, Que vivem na instituição.

OQuênia, por intermédio da creche Nyumbani, é uma das instituições selecionadas pelo governo brasileiro para fazer parte do Programa de Apoio aos Países
da América Latina, África eCaribe em Aids. Esse projeto prevê otratamento com terapia anti-retroviral, durante um ano, de 100 pessoas portadoras do HIV/aids,

em 14 pafses onde ainda não se distribui gratuitamente esses medicamentos. Oobjetivo ésensibilizar outras nações a fazerem o Que o Brasil faz, para reduzir

o número de óbitos pela doença eestimular os governos a promoverem amplo acesso ao tratamento.

No continente africano, além do Quênia, os países Burkina Faso, Burundi, MoçambiQue, Namíbia, São Tomé ePríncipe, Angola, Cabo Verde eBotsuana recebem

aajuda brasileira. Na América Latina eno Caribe, os países selecionados são Colômbia, EI Salvador, Bolívia, Paraguai eRepública Dominicana.

TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA - Em viagem ao continente africano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, em novembro de 2003, protocolo

em Que o governo brasileiro se compromete atransferir tecnologia para aprodução de anti-retrovirais em MoçambiQue.

Além do fornecimento de insumos, o protocolo prevê o investimento nas áreas de educação. capacitação técnica, fortalecimento da sociedade civil e valoriza
ção dos direitos das pessoas Que vivem com HIV eaids.

Oacordo também contempla a construção de um laboratório para produção de medicamentos genéricos. O projeto já foi encomendado ao Instituto Far
Manguinhos (Fiocruz). OBrasil, por melo do Programa Nacional de DST/Aids, vai capacitar técnicos moçambicanos eainda vai ajudar na busca de recursos para

aconstrução do laboratório. Ocusto de construção da fábrica éde U$ 23 milhões.

Os dois países se comprometem abuscar recursos para aconstrução da fábrica. Uma das possibilidades éutilizar os resíduos da dívida externa de MoçambiQue

junto ao Brasil para financiar parte da obra. AIdéia é Que afábrica inicie a produção de medicamentos em até 24 meses.

O Brasil também iniciou a distribuição dos medicamentos anti-retrovirais para 100 moçambicanos. O projeto de cooperação para o fornecimento de

medicamentos está orçado em US$ 550 mil, sendo US$ 200 mil do governo brasileiro (valor equivalente aos medicamentos Que serão doados) eUS$ 350 mil

da Fundação Ford - organização privada internacional sem fins lucrativos -, Que serão utilizados para capacitar e incrementar osistema de gestão do programa

de aids de MoçambiQue.
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de VlgllAncla EpIdemiológica em 810 Tomé e Princlpe

Durante a estada na Africa, o governo brasileiro também assinou um protocolo de intenções com São Tomé e Príncipe nas áreas de vigilância epidemiológica,

saúde pública e imunizações.

Na área do combate à aids, o objetivo é incluir São Tomé ePríncipe no Plano de Cooperação Internacional, que já beneficia Moçambique,

FrontIIrI BnsII-UruguaI

Há um ano, atendendo a solicitações de países sul-americanos, o Brasil começou a levantar as prioridades para melhorar os serviços de saúde na fronteira. O

primeiro país com oqual oBrasil começou atrabalhar foi oUruguai. Em 31 de julho de 2003, oembaixador do Brasil em Montevidéu eovice-chanceler uruguaio

assinaram ajuste complementar criando comissão binacional para executar as seguintes ações conjuntas na fronteira: vigilância epidemiológica, vigilância

sanitária, vigilância ambiental em saúde, saúde do trabalhador evacinação.

Expdncll. com O Governo Cubano

Os governos brasileiro ecubano, no mês de setembro de 2003, assinaram quatro acordos na área da saúde, Oprincipal deles prevê acomposição de um grupo

de trabalho entre os dois países para analisar omodelo de ensino eos critérios de certificação de diplomas na área da saúde, para criar as condições necessárias

que permitam o reconhecimento recíproco desses profissionais.

Atroca de experiências no atendimento à saúde bucal ea transferência de tecnologias para produção de biofármacos para tratamento de doenças renais crôni

cas, hepatites, câncer de pulmão eosteoporoses, entre outras, são objetos dos demais acordos.

Os Ministérios da Saúde boliviano e brasileiro assinaram carta de intenções de cooperação bilateral na área de política farmacêutica e tecnologia, acesso a

medicamentos. atendimentos de queimados e vigilância epidemiológica.

No mês de junho de 2003, oBrasil doou 300 mil doses de vacina contra sarampo para Bolívia. Avacina foi produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),

Adoação de vacinas de sarampo épossível graças ao estoque disponível após a eliminação da transmissão da doença no Brasil.
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Doação de Vacinas contra sarampo

Foram doadas 200 mil doses de vacina contra osarampo para o Haiti e80 mil para o Paraguai. Com esse passo, ogoverno brasileiro atende à solicitação dos

países. que foi viabilizada pelo UNICEF. As vacinas foram produzidas pelos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

DoIçIo de MedicamentosA Argélia

Para ajudar vítimas do terremoto que abalou aArgélia, o Brasil enviou medicamentos de farmácia básica - além de 50 mil comprimidos antibióticos (cloridrato

de doxiciclina e 10 mil frascos de anticistossômico (oxamniquine).

....liiio com • Unllo Eurap6Ia

OComissário de Comércio Exterior da União Européia, Pascal Lamy, esteve no Brasil, em janeiro de 2003, para os primeiros entendimentos em torno da políti

ca de medicamentos a ser definida entre o governo brasileiro eacomunidade européia.
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FALE M OMINI5TÉRI

MINIST~RIO DA SAÚDE

End.: Esplanada dos Ministérios - Bloco G

CEP: 70058-900 - Brasília - DF

Geral
Tel.: (61) 315-2425

E-mail: ministerio.saude@saude.gov.br

Site: http://www.saude.gov.br

Assessoria de Imprensa
Tel.: (61) 315-2784/315-2351

Fax: (61) 225-7338

E-mail: imprensa@saude.gov.br
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SECRETARIAS EÓRGAOS

secretaria Executiva
Tel.: (61) 315-2130/315-21333

E-mail: se@saude.gov.br

Site: http://www.saude.gov.br/se

secretaria de Atenção à Saúde (SAS)

Tel.: (61) 315-2626/ 315-2627

E-mail: sas@saude.gov.br

Site: http://www.saude.gov.br/sas

Secretaria de Gestão Partlcipativa

Tel.: (61) 315-3616/315-2067

E-mail: gestaoparticipativa@saude.gov.br

Site: http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=384

secretaria de Vigilância em saúde (SVS)

Tel.: (61) 315-3777/315-3706

E-mail: svs@saude.gov.br

Site: http://www.saude.gov.br/svs

secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)

Tel.: (61) 315-2224/315-2248

E-mail: sgtes@saude.gov.br

Site: http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=386

Instituto Nacional de Câncer (Inca)

Tel.: (21) 2506-6000/ 2506-6108

E-mail: contato@inca.gov.br

Site: http://www.inca.gov.br/
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AG~NCIAS REGULADORAS

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Tel.: (21) 2105-0010/0011 - sede no Rio de Janeiro

(61 )213-3000/226-5050 - representação em Brasília

E-mail: ans@ans.gov.br

Site: www.ans.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Tel.: (61) 448-1000/448-1001

E-mail: infovisa@anvisa.gov.br

Site: www.anvisa.gov.br

FUNDAÇÕES

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Tel.: (61 )314-6362/6466

E-mail: nimp@funasa.gov.br

Site: www.funasa.gov.br

Fundação Oswaldo Cruz (Flocruz)
Tel.: (21) 2598-4305/2598-4306 - sede no Rio de Janeiro

(61) 340-0724/340-0340 - representação em Brasília

E-mail: ccs@fiocruz.br

Site: www.fiocruz.br

SERViÇOS DE INFORMAÇAo

Disque-saúde - 0800-61-1997

Disque Medicamentos - 0800-644-0644

Disque Pare de Fumar - 0800-703-7033

Disque saúde Mulher - 0800-644-0803

Disque Denúncia de Abuso e Exploração sexual contra Crianças e Adolescentes - 0800-99-0500

SAC-SUS - 0800·644·9000
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