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Apresentação

A Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), mantendo a postura de mostrar 
à sociedade as ações que foram realizadas com os recursos disponibilizados no exercício de 2007, 
elaborou este Relatório de Gestão, em que estão registradas as atividades no âmbito dos programas 
previstos pelo Plano Plurianual (PPA), 2004–2007, do Governo Federal. 

As informações contidas nos quadros e gráfi cos sobre as principais ações no âmbito dos dois pro-
gramas da SCTIE realizados em 2007 servem como uma resposta à transparência que toda a sociedade 
brasileira espera dos órgãos governamentais. Os dois programas da secretaria são: Assistência Farma-
cêutica e Insumos Estratégicos e Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Este documento também 
contempla ações realizadas pela SCTIE no âmbito do programa Gestão da Política de Saúde, que é de 
responsabilidade da Secretaria-Executiva.

Também estão contempladas neste relatório informações sobre as propostas de reestruturação do 
Departamento de Economia da Saúde, que compõe a estrutura da SCTIE. Entre elas está a de criação 
do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, em substituição ao de Economia da 
Saúde. Este novo departamento tem como proposta diminuir a dependência nacional no campo tec-
nológico e produtivo de insumos em saúde. 

O Ministério da Saúde já deu alguns passos importantes com relação à estruturação deste com-
plexo. No dia 29 de fevereiro de 2008, publicou no Diário Ofi cial da União (DOU) duas portarias que 
criam programas para o Complexo Industrial e de Inovação em Saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A portaria nº 374 cria o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação 
(BRASIL, 2008a). Já a portaria nº 375 cria o Programa Nacional para Qualifi cação, Produção e Inovação 
em Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde (BRASIL, 2008b). O Complexo Industrial e de Inovação 
em Saúde é um dos Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas da Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP), conhecida como a fase 2 da política industrial brasileira, coordenada pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Este é um exemplo de articulação entre os 
diferentes ministérios em busca da qualidade de vida da sociedade brasileira. 

A SCTIE demonstra, com mais esta publicação, a preocupação com os cidadãos, no que diz respeito 
ao atendimento de um dos objetivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, re-
lacionado à saúde que é o de estabelecer um sistema de saúde que garanta aos cidadãos brasileiros 
acesso igualitário a todos os serviços oferecidos pelos governos federal, estaduais e municipais, com 
garantia de qualidade. 
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1 Introdução

A proposta de criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia no âmbito do Ministério da Saúde sur-
giu a partir de 1994, com a 1.ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, sendo implan-
tada apenas em 2003, com a publicação do Decreto nº 4.726, de 9 de junho de 2003 (BRASIL, 2003b). 
A criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) incorporou o 
Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), criado em 2000, além de dois novos departamentos: o 
Departamento de Economia da Saúde (DES) e o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos (DAF).

A SCTIE apóia, incentiva e investe no fomento à pesquisa em saúde. É importante destacar que não se 
trata meramente de transferir recursos, mas sim de induzir a pesquisa em áreas prioritárias para o SUS.

O foco da SCTIE é atender às demandas de saúde pública da sociedade brasileira. Todo o investi-
mento tem sido acompanhado pelo aprimoramento do processo de gestão tecnológica, por meio da 
aplicação de ferramentas e metodologias de seleção e acompanhamento de projetos.

A SCTIE atua no estímulo à produção e ao fornecimento nacional de imunobiológicos, e também 
na introdução de novos produtos para o SUS, de forma a contribuir para a redução dos gastos e am-
pliação do acesso à população. Vale destacar que esse incremento está relacionado aos acordos de 
transferência de tecnologia e ao crescente desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Este relatório visa demonstrar as atividades desempenhadas em 2007 pelos setores da SCTIE que 
contribuíram para o desenvolvimento do SUS, bem como identifi car os pontos que merecem aprimo-
ramento no planejamento de 2008. 
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2 Departamentos da SCTIE

A Secretaria está constituída por três departamentos: Departamento de Assistência Farmacêutica 
e Insumos Estratégicos (DAF); Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit); e o Departamento de 
Economia em Saúde (DES), além da estrutura comum vinculada ao gabinete do secretário. 

De acordo com Decreto nº 4.726, de 9 de junho de 2003 (BRASIL, 2003b), os três departamentos que 
compõem a estrutura da Secretaria têm atribuições específi cas, porém suplementares. 

As atribuições do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) são:

I – subsidiar a Secretaria na formulação de políticas, diretrizes e metas para as áreas e temas estraté-
gicos, necessários à implementação da Política Nacional de Saúde, no âmbito de suas atribuições;

II – participar da formulação e implementação, assim como coordenar a gestão das Políticas Na-
cionais de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos, incluindo sangue, hemoderivados, vacinas 
e imunobiológicos, enquanto partes integrantes da Política Nacional de Saúde, observados os princí-
pios e diretrizes do SUS;

III – prestar cooperação técnica para o aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional de 
estados, municípios e do Distrito Federal, no âmbito da sua atuação;

IV – coordenar a organização e o desenvolvimento de programas, projetos e ações, em áreas e te-
mas de abrangência nacional, no âmbito de suas competências;

V – formular, propor diretrizes e coordenar o desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas à 
produção de insumos para a saúde, de interesse nacional;

VI – formular e coordenar as ações de fomento à produção estatal de medicamentos, como suporte 
às ações governamentais em saúde e de balizamento do mercado farmacêutico nacional;

VII – normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica, nos diferentes 
níveis da atenção à saúde, obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS;

VIII – formular e propor diretrizes para as áreas e temas estratégicos com vistas à implementação da 
Política Nacional de Saúde;

IX – coordenar a aquisição e distribuição de insumos estratégicos para a saúde, em particular para 
a assistência farmacêutica;

X – propor acordos e convênios com os estados, os municípios e o Distrito Federal  para a execução 
descentralizada de programas e projetos especiais no âmbito do SUS, no limite de suas atribuições;

XI – orientar, capacitar e promover ações de suporte aos agentes envolvidos no processo de assis-
tência farmacêutica e insumos estratégicos, com vistas à sustentabilidade dos programas e projetos 
em sua área de atuação; e

XII – elaborar e acompanhar a execução de programas e projetos relacionados à produção, aquisi-
ção, distribuição, dispensação e uso de medicamentos, no âmbito do SUS.

Tais atribuições fortalecem o componente da Assistência Farmacêutica, que recebeu um importan-
te reforço com a implantação do Programa Farmácia Popular do Brasil, responsável pela implementa-
ção da dispensação de medicamentos essenciais. Até dezembro de 2007 o programa contou com 407 
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unidades em funcionamento, em 322 municípios e 179 unidades em fase de implantação, nas quais 
os usuários recebem atendimento personalizado, realizado por farmacêuticos e profi ssionais qualifi ca-
dos para orientar sobre os cuidados com a saúde e o uso racional de medicamentos. 

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do Governo Federal que busca ampliar o acesso da 
população aos medicamentos considerados essenciais. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão do 
Ministério da Saúde e executora do programa, adquire os medicamentos de laboratórios farmacêuti-
cos públicos ou do setor privado e disponibiliza para  as farmácias a preço de custo. 

Em cada Farmácia Popular o usuário recebe atendimento personalizado, realizado por farmacêu-
ticos e profi ssionais qualifi cados para orientar sobre os cuidados com a saúde e o uso correto dos 
medicamentos. A estrutura diferenciada das farmácias permite a adequada atenção farmacêutica e 
a realização de ações educativas, por meio da apresentação de vídeos, campanhas sobre a aids e o 
combate à dengue, além de outras do interesse do Ministério da Saúde. 

Para adquirir os medicamentos disponibilizados nas farmácias populares, basta o usuário apresen-
tar uma receita médica ou odontológica da rede pública ou particular. Ela é importante para evitar a 
automedicação, que pode causar intoxicações ou mascarar sintomas de doenças importantes.

O programa Farmácia Popular do Brasil do Ministério da Saúde promove a subvenção do preço de 
um grupo de 95 medicamentos. A lista de medicamentos contempla os medicamentos mais efi cazes 
e seguros indicados para o tratamento das doenças mais prevalentes na população brasileira. De sua 
implantação, em 2004, até hoje foram investidos R$ 64,3 milhões em infra-estrutura para a implan-
tação das farmácias e custeadas com R$ 232,1 milhões, sendo que em 2007 a implantação de novas 
farmácias contou com um orçamento de R$ 13,2 milhões e a manutenção com R$ 173,8 milhões.

Além da modalidade pública, foram inseridas no programa, por meio do sistema de co-pagamento, 
as farmácias privadas que passaram a vender um elenco de 13 medicamentos, voltados, principal-
mente, para a população idosa e para as mulheres, que buscam evitar a gravidez não planejada. Atual-
mente, são 4.832 farmácias privadas cadastradas em todo o Brasil, atendendo um total de 12.500.000 
pessoas, com investimento de R$ 17.231.207,36 em 2007.

No ano de 2007, foram transferidos para os entes federados R$ 4,6 bilhões para custear a dispen-
sação de medicamentos pelo SUS. Vale ressaltar que esse valor inclui os medicamentos distribuídos 
na atenção básica, os medicamentos excepcionais, considerados medicamentos de alto custo e os 
medicamentos classifi cados como estratégicos, que atendem os seguintes programas de saúde: con-
trole de endemias (tuberculose, hanseníase, malária e outros), anti-retrovirais do Programa Nacional 
de DST/aids, sangue e hemoderivados, e imunobiológicos.

São atribuições do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit):

I – participar da formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Saúde, tendo como pressupostos as necessidades demandadas pela Política Nacional de Saúde e 
a observância aos princípios e diretrizes do SUS;

II – promover a articulação intersetorial, no âmbito do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia;

III – defi nir normas e estratégias para desenvolver mecanismos de controle e avaliação da incorpo-
ração de tecnologias, promovendo a difusão de conhecimentos científi cos e tecnológicos em saúde, 
com vistas à sua adoção por instituições e serviços de saúde, no âmbito de sua competência;
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IV – promover, em articulação com instituições de ciência e tecnologia e agências de fomento, a 
realização de pesquisas estratégicas em saúde;

V – prestar cooperação técnica para o aperfeiçoamento da capacidade gerencial, assim como orien-
tar, capacitar e promover ações de suporte aos agentes dos estados, dos municípios e do Distrito Fe-
deral, no âmbito da Ciência e Tecnologia em Saúde;

VI – elaborar, divulgar e fomentar a observância de diretrizes de pesquisa e desenvolvimento tecno-
lógico relacionadas com impactos causados por fatores ambientais sobre a saúde;

VII – acompanhar as atividades da Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, 
instituída no âmbito do Conselho Nacional de Saúde;

VIII – coordenar a elaboração, execução e avaliação de programas e projetos em áreas e temas de 
abrangência nacional, no âmbito das atribuições da SCTIE;

IX – implantar mecanismos de cooperação para o desenvolvimento de instituições de ciência e tec-
nologia que atuam na área de Saúde;

X – propor acordos e convênios com os estados, os municípios e o Distrito Federal  para a execução 
descentralizada de programas e projetos especiais, no âmbito do SUS; e

XI – defi nir estratégias de atuação do Ministério da Saúde no campo da biossegurança, em articula-
ção com órgãos e instituições afi ns.

São atribuições do Departamento de Economia da Saúde (DES):

I – subsidiar a SCTIE, bem como seus demais departamentos, na formulação de políticas, diretrizes e 
metas para as áreas e temas estratégicos, necessários à implementação da Política Nacional de Saúde, 
no âmbito de suas atribuições;

II – analisar a viabilidade de empreendimentos públicos no setor de Saúde;

III – subsidiar as decisões da SCTIE, bem como de seus departamentos, no tocante a aspectos eco-
nômicos dos programas e projetos formulados no seu âmbito de atribuição;

IV – analisar e propor políticas para redução de custos na área de Saúde, bem como para ampliar o 
acesso da população a medicamentos e outros insumos necessários à implementação das ações de 
assistência farmacêutica;

V – coordenar e realizar pesquisas sobre componentes econômicos do SUS, no âmbito das atribui-
ções da SCTIE;

VI – propor e coordenar a implantação de bancos e registros nacionais de preços, visando à aquisi-
ção de insumos estratégicos para a saúde; e

VII – participar das ações de regulação de mercado, no âmbito das atribuições da SCTIE.
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3 Reestruturação 

A nova gestão do Ministério da Saúde, que se instala a partir de 2007, considera um dos eixos fun-
damentais para a implementação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) o desenvolvimento 
do complexo industrial da saúde e o estímulo às inovações tecnológicas nesta área. O desafi o de pro-
mover a articulação dos atores públicos e privados com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
tecnológico na produção de insumos importantes para o SUS foi entregue à Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). Nesse sentido, além de dar conta das atribuições que já lhe 
cabiam, a SCTIE tem passado por reformulações na sua organização interna e na redistribuição das 
atividades antes dispersas pelos atuais departamentos, concentrando as novas atividades no atual 
Departamento de Economia da Saúde. A Portaria GM/MS nº 2.246, de 6 de setembro de 2007, deixou 
mais claro os seus desafi os. 

Desde setembro de 2007, a SCTIE vem passando por alguns processos de reestruturação para aten-
der as novas estratégias do Ministério da Saúde, neste sentido, as competências para a SCTIE estão 
sendo redefi nidas para serem apresentadas  no novo Regimento Interno, considerando: 

•  os incisos I e V do Art. 200 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 
1988, que estabelecem as competências e atribuições do SUS: controlar e fi scalizar procedimen-
tos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos e incrementar em sua área de 
atuação o desenvolvimento científi co e tecnológico (BRASIL, 1995);

•  o Art. 4º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que defi ne a constituição do SUS como sendo 
o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público e o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei nº 8.080 (BRASIL, 1990);

•  os incisos VI e X do Art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que defi nem o campo de 
atuação do SUS para a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos 
e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; e o incremento, em 
sua área de atuação, do desenvolvimento científi co e tecnológico (BRASIL, 1990);

•  o inciso X do Art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece as competências 
da direção nacional do SUS voltadas para formular, avaliar, elaborar normas e participar na execu-
ção da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com 
os demais órgãos governamentais (BRASIL, 1990);

•  os incisos I, II, V, VIII, Art. 1º do Decreto nº 5.974, de 29 de novembro de 2006, que defi ne a área de 
competência para o Ministério da Saúde voltada para a Política Nacional de Saúde, que abrange a 
coordenação e a fi scalização do SUS, além de insumos críticos para a saúde e pesquisa científi ca e 
tecnológica na área de saúde (BRASIL, 2006).
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3.1 Complexo Industrial e de Inovação em Saúde 

O Complexo Industrial e de Inovação em Saúde, que incorpora os setores industriais cuja rede na-
cional de serviços de saúde se articulam, constitui um conjunto altamente dinâmico de atividades 
econômicas relacionadas com um padrão de desenvolvimento que associa crescimento econômico e 
eqüidade como objetivos complementares.

O papel da Saúde hoje é reconhecido em termos internacionais, caracterizando um complexo in-
tensivo em tecnologia, que articula fortemente a estratégia pública e a privada. Em 2008, pretende-se 
iniciar a implementação dos principais programas do Complexo Industrial e de Inovação em Saúde que 
contarão com recursos orçamentários previstos no Plano Plurianual (PPA) da ordem de R$ 95 milhões.

O Complexo Industrial e de Inovação em Saúde é formado por três grandes componentes: as indús-
trias químicas, farmacêuticas e de biotecnologia; as indústrias mecânicas, eletrônicas e de materiais; 
e as organizações de prestação de serviços. Nos últimos anos, os segmentos dos dois primeiros com-
ponentes apresentaram defi cits comerciais signifi cativos, atingindo cerca de US$ 3,5 bilhões, em 2001. 
Destes defi cits na balança comercial, 70% decorreram de relações com países desenvolvidos e 30% de 
relações com países que apresentam nível de desenvolvimento compatível com o brasileiro.

É primordial diminuir a dependência nacional no campo tecnológico e produtivo de insumos em 
saúde. A criação de um Sistema Nacional de Inovação é imprescindível para consolidar o papel do 
Ministério da Saúde na implementação de políticas de desenvolvimento do Complexo Produtivo da 
Saúde. Faz-se necessário, portanto, integrar e fortalecer centros de pesquisa e tecnologia, laboratórios, 
instituições de ensino e empresas que atuem no campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde. 
Neste sentido, a SCTIE desenvolve e apóia, por meio de cooperações técnicas, ações inovadoras que 
contribuam para a criação desse sistema, a partir da mobilização da capacidade instalada em desen-
volvimento e inovação e do fomento a projetos inovadores.

Em 2007, a Saúde atuou fortemente no sentido de articular a infra-estrutura científi ca e tecnológica 
no país para atender aos requerimentos da inovação no ambiente empresarial, viabilizando o desen-
volvimento de produtos e processos e a adequação da produção local aos requerimentos de saúde e 
de competitividade. 

Para exemplifi car: na busca por garantir aos portadores do HIV acesso aos medicamentos neces-
sários à manutenção do esquema terapêutico e da boa qualidade de vida, depois do licenciamento 
compulsório do remédio antiaids, Efavirenz, o Ministério da Saúde investiu R$ 9,3 milhões na absorção 
de tecnologia e na produção do medicamento, por meio do estímulo aos laboratórios públicos, o que 
permitirá que mais de 75 mil pacientes continuem a receber o Efavirenz gratuitamente.

O recrudescimento da tuberculose, que ressurge com grande força no país, tem se associado à aids, o 
que agrava as condições de saúde das pessoas soropositivo. Por esse motivo, esforços para ampliação da 
produção e da distribuição dos medicamentos estratégicos foram desenvolvidos com alocação de R$10,3 
milhões em unidades de produção pública, principalmente, nos laboratórios das Forças Armadas. 

O Ministério da Saúde elaborou dois programas de fomento à produção e inovação, que passam a 
integrar um conjunto de políticas adotadas para estimular a efi ciência produtiva no Complexo Indus-
trial da Saúde:

•  Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde, 
dirigido aos laboratórios públicos encarregados da produção de medicamentos e imunobiológi-
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cos e que são considerados prioritários para investimento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde;

•  Programa Nacional para Qualifi cação, Produção e Inovação em Equipamentos e Materiais de Uso 
em Saúde no Complexo Industrial da Saúde, que tem como público-alvo a indústria de produtos 
médicos, que engloba uma grande variedade de produtos e tecnologias presente de forma inten-
siva nos programas de assistência do SUS.

Os dois Programas têm por objetivo geral promover o fortalecimento e a modernização dos pro-
dutores estratégicos do Complexo Produtivo da Saúde, por intermédio da ampliação da capacidade 
inovadora e da mudança do patamar competitivo, contribuindo para a redução da defasagem tecno-
lógica existente e para o desenvolvimento econômico, científi co e tecnológico do país.

Em 2007, foram atendidas demandas referentes às solicitações dos produtores públicos que rece-
beram recursos para fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos, que receberam um 
montante de R$ 65,6 milhões. Foram também disponibilizados R$ 6,2 milhões para enfrentamento da 
Pandemia de Infl uenza (gripe), voltados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para 
os Laboratórios Farmacêuticos da Forças Armadas para a produção de vacina contra a gripe aviária 
que se espalha pelo mundo, numa estratégia preventiva contra o risco de uma epidemia no país. 
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4 Programas e Ações da SCTIE em 2007

4.1 Programa do PPA: 1293 – Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Objetivo Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos 
estratégicos. 

Contribuição do Programa 

para que o objetivo setorial 

seja alcançado 

Por meio do aumento da produção de medicamentos e insumos 
estratégicos e por meio dos Laboratórios Ofi ciais. 

Justifi cativa Os dados sobre o uso de medicamentos e insumos estratégicos 
indicam que mais da metade da população brasileira não tem acesso 
aos medicamentos essenciais e apontam para uma fragmentação 
das ações que ordenam as políticas públicas do setor dos insumos 
considerados estratégicos. A superação dessa difi culdade dar-se-á com 
a adoção de medidas de impacto social que possibilite a ampliação do 
acesso a serviços e produtos considerados essenciais, conformando e 
reordenando a Política de Insumos Estratégicos do país. 

Público-alvo Sociedade. 

Resultados esperados Política Nacional de Assistência Farmacêutica implementada, aces so da 
população aos medicamentos ampliados e promoção da dimi nuição 
da dependência de insumos estratégicos importados (farmoquímicos, 
vacinas e hemoderivados). 

Estratégia de 

implementação 

A política de promoção do acesso da população aos medicamentos 
e insumos estratégicos requer o reordenamento do conjunto de 
ações que envolvem os processos de abastecimento, a conservação 
e o controle de qualidade, a segurança e a efi cácia terapêutica, o 
acompanhamento e a avaliação na utilização, a difusão de informações 
e a educação permanente dos profi ssionais de  saúde, do paciente e 
da comunidade para assegurar o uso racional. Sua execução será de 
forma direta e descentralizada. 

Potencialidades O programa 1293 está relacionado com três Iniciativas Prioritárias do 
Governo: qualifi cação da gestão e regionalização do SUS; Farmácia 
Popular e garantia de maior sufi ciência do SUS na produção de 
hemoderivados, imunobiológicos e fármacos. Outro ponto que 
merece destaque é a implementação da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica. 

Fonte: adaptado de Sisplam – Ministério da Saúde.
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Programa: 1293 – Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

AÇÕES DO PROGRAMA 

Ações 

Cód. Descrição
Unidade

Orçamentária

Unidade

Administrativa

11PE
Adequação da planta 
industrial de fármacos em 
Jacarepaguá

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

0804

Apoio à estruturação dos 
serviços de assistência 
farmacêutica na rede 
pública

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

4705

Assistência fi nanceira para 
aquisição e distribuição 
de medicamentos 
excepcionais

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

7680 Construção de planta 
piloto de imunobiológicos 36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

6145
Fomento à produção 
farmacêutica e insumos 
estratégicos

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

2272 Gestão e administração do 
programa 36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

7660 Implantação de farmácias 
populares 36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

0593

Incentivo fi nanceiro a 
municípios habilitados à 
parte variável do Piso de 
Atenção Básica  (PAB) para 
assistência farmacêutica 
básica

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

8415
Manutenção e 
funcionamento das 
farmácias populares

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

8415
Manutenção e 
funcionamento das 
farmácias populares

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

2522
Produção de fármacos, 
medicamentos e 
fi toterápicos

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

4365
Produção de vacinas, 
reagentes para diagnóstico 
e biofármacos

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

4368

Promoção da oferta e da 
cobertura dos serviços de 
assistência farmacêutica e 
insumos estratégicos no SUS

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

Fonte: Adaptado de Sisplam – Ministério da Saúde.
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4.1.1 Principais Ações do Programa 1293 na SCTIE

4.1.1.1 Incentivo fi nanceiro a municípios habilitados à parte variável do PAB (1293.0593)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

5.564 5.564 316.910.000,00 316.910.000,00
Produto: município habilitado

Atividades realizadas 

Transferências do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais ou Municipais de Saúde dos 
recursos fi nanceiros previstos na Portaria GM/MS nº 2.084, de outubro de 2005, que estabelece nor-
mas, responsabilidades e recursos a serem aplicados no fi nanciamento da assistência farmacêutica na 
atenção básica e defi ne o Elenco Mínimo Obrigatório de Medicamentos ao conjunto dos 5.564 muni-
cípios brasileiros. Os recursos fi nanceiros corresponderam a R$3,75 habitante/ano. 

Foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e publicado pela Portaria GM/MS nº 3.237, 
de 24 de dezembro de 2007, que defi ne novos valores de referência para o fi nanciamento da assistên-
cia farmacêutica na atenção básica em 2008, correspondendo a R$4,10 per capita habitante/ano do 
MS, R$1,50 per capita habitante/ano das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais 
de Saúde (SMS). Unifi caram-se os recursos fi nanceiros destinados à asma e rinite, hipertensão e dia-
betes, incorporando também a saúde mental com a revogação da Portaria GM/MS nº 1.077, de 24 de 
agosto de 1999. O novo elenco de medicamentos está vinculado à Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename) vigente.

Resultados alcançados

Cumprimento da meta em 100%. 

4.1.1.2 Apoio à estruturação dos serviços de Assistência Farmacêutica (1293.0804)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

28 10 11.676.892,00 11.238.294,00
Produto: estabelecimento apoiado 

Resultados alcançados 

Dotação de estruturas administrativas da assistência farmacêutica de condições materiais adequa-
das para infl uenciar positivamente na gestão dos recursos envolvidos.

Produtos obtidos

•  Apoio à realização de reformas em áreas físicas de almoxarifado de medicamentos de Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES/Ceará e SES/Bahia);
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•  Apoio à capacitação de prescritores e dispensadores para a promoção do uso racional de medica-
mentos para Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e Universidade (Conass, SMS São Carlos/SP, SMS Florianópolis/SC e Universidade Federal 
da Bahia);

•  Apoio à estruturação de farmácias distritais em Secretaria Municipal de Saúde (SMS Campina 
Grande/PB);

• Apoio ao desenvolvimento de produtos fi toterápicos (Farmanguinhos/Fiocruz);

• Apoio a edital de pesquisa em assistência farmacêutica da SCTIE (Finep/MCT);

•  Apoio à estruturação e qualifi cação da assistência farmacêutica junto às Secretarias Estaduais de 
Saúde (SES/Rio de Janeiro e Opas).

Gráfi co 1 – Execução da ação de apoio à estruturação dos

serviços de Assistência Farmacêutica – 2007

3,76%

0,62%

1,54%

4,03%

2,89%1,33%3,43%

2,05%

21,27%

3,43%

55,67%

Farmanguinhos Opas SES Ceará
Finep Pref. Munic. Florianópolis – SC Pref. Munic. São Carlos – SP
SES Rio de Janeiro SES Bahia Pref. Munic. Campina Grande – PB
Conass Não Executado

Fonte: Siafi.

 

4.1.1.3 Promoção da oferta e da cobertura dos serviços de Assistência Farmacêutica no 

SUS (1293.4368) estratégicos

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

72.100.000 72.100.000 721.050.000,00 677.983.902,00
Produto: pessoa atendida
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Atividades Realizadas 

A Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos (CGAFE) é res-
ponsável pela oferta de medicamentos utilizados no tratamento de doenças consideradas de perfi l 
endêmico, cujo controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e que tenham im-
pacto socioeconômico. São elas: aids, tuberculose, hanseníase, sangue e hemoderivados, correlatos, 
multidroga resistente, endemias focais (micose sistêmica, malária, cólera, esquistossomose, fi lariose, 
leishmaniose, meningite, peste, tracoma, infl uenza, doença de Chagas, dengue e lúpus). 

No ano de 2007, houve uma boa execução dos processos de compra iniciados. Alguns medicamentos 
são custeados com ações orçamentárias de outras unidades administrativas, conforme tabela abaixo:

Medicamentos % de compras Programa/Ação
Unidade

Administrativa

Aids 70,09 % 1306.4370 SVS
Aids (correlatos) 15,63 % 1306.4327 SVS
Hanseníase 56,66 % 1293.4368 SCTIE
Endemias focais 54,04 % 1293.4368 SCTIE
Tuberculostáticos 49,39% 1293.4368 SCTIE
Multidroga resistente 24,22 % 1293.4368 SCTIE
Hemoderivados 47 % 1291.6142 SAS
Imunizações 40 % 1186.6031 SVS

OBS: Vale lembrar que vários processos estão em andamento com perspectiva de fi nalização no início do ano de 2008.

Produtos obtidos 

Nº Medicamentos Quantidade Preço Unitário Custo Total

Processo 024151/07-69 ago-dez 2007 R$ R$

Programa: imunizações

1 Seringa 1ml com agulha 13x3,8 6.040.000 0,1163 702.452,00
2 Seringa 1ml com agulha 13x4,5 1.030.000 0,1167 120.201,00
3 Seringa 1ml com agulha 13x4,5 20.567.000 0,1061 2.182.158,70
4 Seringa 1ml com agulha 20x5,5 13.169.500 0,1066 1.403.868,70
5 Seringa 1ml com agulha 25x6,0 15.452.500 0,1067 1.648.781,75
6 Seringa 1ml com agulha 25x7,0 9.520.000 0,1066 1.014.832,00
7 Seringa 1ml com agulha 25x8,0 1.550.000               0,1300 201.500,00
8 Seringa 1ml com agulha 25x6,0 100.000 0,1600 16.000,00
9 Seringa 1ml com agulha 25x7,0 2.150.000 0,1276 274.340,00

10 Seringa 1ml com agulha 25x8,0 120.000 0,1276 15.312,00
11 Seringa 1ml com agulha 30x8,0 500.000 0,1150 57.500,00
12 Seringa descartável 3ml 4.000.000 0,0659 263.600,00
13 Agulha descartável 13x4,5 300.000 0,0429 12.870,00
14 Agulha descartável 25x8,0 6.000.000 0,0387 232.200,00

Total 80.499.000  8.145.616,15
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS 2007

Nº Medicamento Unid. Alocação Custo

Quant. (R$)

Programa: Aids

1 Abacavir, Comp. 300 mg - Fr. c/ 60 Comp.            3.600.000           16.200.000,00 

Total          3.600.000        16.200.000,00 

2 Abacavir, Sol. Oral 20 mg/ml Fr.                  1.316                134.337,28 

                 3.177                324.308,16 

                 4.507                460.074,56 

Total                 9.000              918.720,00 

3 Atazanavir, Cáps. 150 mg Cáps.          12.900.000           88.216.650,00 

Total        12.900.000        88.216.650,00 

4 Atazanavir, Cáps. 200 mg Cáps.            6.480.000           46.293.120,00 

Total          6.480.000        46.293.120,00 

5 Didanosina, EC 250 mg Cáps.            1.140.000             3.348.750,00 

Total          1.140.000          3.348.750,00 

6 Didanosina, EC 400 mg Cáps.            3.270.000           11.834.130,00 

Total          3.270.000        11.834.130,00 

7 Didanosina (4g), Pó Tamp. Sol. Oral Fr                 27.000             2.083.536,00 

Total               27.000          2.083.536,00 

8 Efavirenz, Cáps. 200 mg Cáps.               432.000                206.856,50 

Total             432.000              206.856,50 

9 Efavirenz, Comp. 600 mg Comp.          13.515.000           12.019.456,00 

         13.515.000           12.106.715,09 

Total        27.030.000        24.126.171,09 

10 Efavirenz, Sol. Oral 30 mg/ml Fr.                  7.000                230.349,00 

Total                 7.000              230.349,00 

11 Enfuvirtida (T-20) Kit                 16.000           50.125.688,00 

Total               16.000        50.125.688,00 

12 Estavudina, Cáps. 30 mg - Fr. c/ 60 Cáps.            3.480.000                986.580,00 

Total          3.480.000              986.580,00 

13 Estavudina, Pó p/ Sol. Oral 20mg/ml Fr.                 44.000             2.384.800,00 

Total               44.000          2.384.800,00 

14 Fosamprenavir Comprimido 700mg Comp.               672.000             5.221.440,00 

Frasco c/ 60 comp. Revestido

Total             672.000          5.221.440,00 

15 Indinavir, Cáps. 400mg Cáps.            3.330.000             3.896.100,00 

           3.330.000             3.896.100,00 

Total          6.660.000          7.792.200,00 

16 Lamivudina, Comp. 150 mg-Fr. c/60 Comp.          22.050.000           15.192.450,00 

           7.350.000             5.064.150,00 

           7.350.000             5.064.150,00 

           7.350.000             5.064.150,00 

Total        44.100.000        30.384.900,00 

continua
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17 Lamivudina, Sol. Oral 10 mg/ml Fr.                 88.000             2.145.440,00 

Total               88.000          2.145.440,00 

18 Lopinavir+Ritonavir, Comp. 200mg+50mg Comp.            5.824.800           13.630.032,00 

         28.275.120           46.717.991,15 

           3.600.000                             -   

Total        37.699.920        60.348.023,15 

19 Lopinavir+Ritonavir, Sol. Oral Fr.                 24.000                             -   

Total               24.000                             -   

20 Nelfi navir, Comp. 250 mg  - Fr. c/ 27 Comp. Comp.          32.670.000           31.036.500,00 

Total        32.670.000        31.036.500,00 

Nº Medicamento Unid. Alocação Custo

Quant. (R$)

Programa: Aids

21 Nevirapina, Comp. 200mg - Fr. c/60 Comp.            4.800.000             3.984.000,00 

           2.760.000             2.290.800,00 

           2.760.000             2.290.800,00 

Total        10.320.000          8.565.600,00 

22 Ritonavir, Cáps. Gelatinosa Mole Cáps.          11.425.008             6.280.876,21 

100 mg  - Fr. c/ 168

Total        11.425.008          6.280.876,21 

23 Saquinavir, Cáps. Gelat. Mole 200mg Cáps.            7.560.000           11.793.600,00 

Total          7.560.000        11.793.600,00 

24 Talidomida, Comp. 100mg. - Cx. c/ 480 Comp.               120.000                 36.132,00 

Total             120.000                36.132,00 

25 Tenofovir (TDF), Comp. 300mg Comp.          10.500.000           89.775.000,00 

Total        10.500.000        89.775.000,00 

26 Zidovudina, Cápsulas 100 mg  Cáps.            4.500.000             1.488.150,00 

Total          4.500.000          1.488.150,00 

27 Zidovudina, Sol. Oral 50 mg/5ml Fr.               150.000             1.332.240,00 

Total             150.000          1.332.240,00 

28 Zidovudina+Lamivudina Fr.          32.366.094           44.341.548,78 

301 mg+150 mg Fr. c/ 60            9.000.000           12.330.000,00 

           9.000.000           12.330.000,00 

           9.000.000           12.330.000,00 

           9.000.000           12.330.000,00 

Total        68.366.094        93.661.548,78 

TOTAL      293.290.022      596.817.000,74 

Programa: Aids 

CORRELATOS

1 Carga Viral HIV-1 Teste            751.800           22.584.413,39 

            751.800        22.584.413,39 

2 Contagem de Linfócitos Teste            721.740           22.402.809,60 

CD3+/CD4+/CD8+

            721.740        22.402.809,60 

3 Contagem de Linfócitos Teste              30.000             1.296.600,00 

CD3+/CD4+/CD45+

              30.000          1.296.600,00 
continua

continuação
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4 Teste Rápido para HIV-1/2 Teste               480.000             3.600.000,00 

           500.000             4.420.000,00 

        1.200.000             7.380.000,00 

Total          2.180.000          7.380.000,00 

5 Tampões p/ Teste Rápido Tampão               5.004                100.080,00 

Total                 5.004              100.080,00 

6 Teste de Imunofl uorescência Teste            334.000             1.606.540,00 

Total             334.000          1.606.540,00 

7 Painéis Sorológicos de Painéis                  170                             -   

CD3+/CD4+/CD8+

Total                     170                             -   

TOTAL          4.022.714        55.370.442,99 
Programa: 

HANSENÍASE

1 Minociclina (Cloridrato), Comp. 100mg Comp.            141.000                 96.486,30 

Total             141.000                96.486,30 

2 Ofl oxacino, Comprimido 400 mg Comp.            116.500                 44.270,00 

Total             116.500                44.270,00 

3 Prednisona, Comprimido 5 mg Comp.         1.750.000                 38.150,00 

Total          1.750.000                38.150,00 

4 Prednisona, Comprimido 20 mg Comp.         7.159.500                468.947,25 

        7.159.500                468.947,25 

        7.159.500                468.947,25 

Total        21.478.500          1.406.841,75 

5 Talidomida, Comprimido 100 mg Comp.         3.133.920                943.623,31 

Total          3.133.920              943.623,31 

 TOTAL        26.619.920          2.529.371,36 

Nº Medicamento Unid. Alocação Custo

Quant. (R$)

Programa: 

ENDEMIAS FOCAIS

Cólera

1 Hipoclorito de Sódio 2,5% Frasco          45.199.000           19.480.769,00 

Total        45.199.000        19.480.769,00 

Dengue

2 Paracetamol, Comp. 500mg Comp.            6.493.000                233.748,00 

Total          6.493.000              233.748,00 

Esquistossomose

3 Praziquantel, Comp. 600mg Comp.            1.600.000                406.240,00 

Total          1.600.000              406.240,00 

Filariose

4 Dietilcarbamazina, Comp. 50mg Comp.               500.000                   7.200,00 

Total             500.000                  7.200,00 

Leishmaniose

5 Anfotericina B Lipossomal 50mg F/A                  4.600             2.189.025,00 

                 1.300                592.312,50 

                      50 

Total                 5.950          2.781.337,50 

continuação

continua



27

6 Meglumina Antimoniato, Amp. 5ml Amp.            2.850.000             8.692.500,00 

Total          2.850.000          8.692.500,00 

Malária

7 Clindamicina, Ampola 4ml Amp.                 11.000                   9.790,00 

Total               11.000                  9.790,00 

9 Cloroquina, Comp. 150 mg Comp.            7.800.000                238.680,00 

Total          7.800.000              238.680,00 

10 Mefl oquina, Comp. 250 mg Comp.               200.500                373.331,00 

Total             200.500              373.331,00 

11 Primaquina, Comp. 5 mg Comp.            3.500.000                 47.600,00 

Total          3.500.000                47.600,00 

12 Primaquina, Comp. 15 mg Comp.          10.000.000                199.000,00 

Total        10.000.000              199.000,00 

Meningite

13 Rifampicina, Cáps. 300 mg Cáps.               184.000                 26.036,00 

Total             184.000                26.036,00 

Micoses

14 Anfotericina B Lipossomal 50mg F/A                     600                285.525,00 

Total                     600              285.525,00 

15 Itraconazol, Cáps. 100mg Cáps.               657.000                134.685,00 

Total             657.000              134.685,00 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 

17 Sulfa+Trime., Comp. 400mg+80mg Comp.                  2.000                      101,40 

Total                 2.000                     101,40 

18 Sulfa+Trime., Susp. Oral 4%+0,8% Frasco                  1.000                   1.154,80 

Total                 1.000                  1.154,80 

Tracoma

19 Azitromicina, Comp. 500mg Comp.                 80.000                 64.000,00 

              80.000                64.000,00 

TOTAL        79.084.050 32.981.697,70

Programa: 

TUBERCULOSTÁTICOS

1 Estreptomicina, Sol. Inj. 1 g F/A                 84.400                 81.277,20 

Total               84.400                81.277,20 

2 Etambutol, Comp. 400 mg Comp.            1.960.000                198.744,00 

           1.960.000                198.744,00 

           1.960.000                198.744,00 

Total          5.880.000              596.232,00 

3 Etionamida, Comp. 250 mg Comp.            1.180.500                348.011,40 

Total          1.180.500              348.011,40 

continuação

continua
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Nº Medicamento Unid. Alocação Custo

Quant. (R$)

4 Isoniazida, Comp. 100 mg Comp.            2.820.000                 46.248,00 

           2.820.000                 46.248,00 

Total          5.640.000                92.496,00 

5 Isoniazida + Rifampicina, Cáps.            1.672.500                165.912,00 

Cáps. 100+150 mg            1.672.500                165.912,00 

Total          3.345.000              331.824,00 

6 Isoniazida + Rifampicina, Cáps.            9.145.000             1.512.583,00 

Cáps. 200+300 mg            9.145.000             1.512.583,00 

Total        18.290.000          3.025.166,00 

7 Pirazinamida, Comp. 500 mg Comp.            3.080.000                373.604,00 

           3.080.000                373.604,00 

           3.080.000                373.604,00 

           3.080.000                373.604,00 

           3.080.000                373.604,00 

Total        15.400.000          1.868.020,00 

8 Pirazinamida, Sol. Oral 3% Fr.                 49.950                 97.402,50 

Total               49.950                97.402,50 

9 Rifampicina, Susp. 2% Fr.               123.150                102.202,19 

Total             123.150              102.202,19 

TOTAL        49.993.000          6.542.631,29 

Programa: 

MULTIDROGA - 

RESISTENTE

1 Claritromicina, Comp. 500mg Comp.               415.600                282.608,00 

Total             415.600              282.608,00 

2 Terizidona, Cáps. 250mg Cáps.               761.000             3.132.276,00 

Total             761.000          3.132.276,00 

Total          1.176.600          3.414.884,00 

Programa: 

HEMODERIVADOS

1 Concentrado de Fator VIII AE = ou >          72.000.000           30.729.600,00 

100 UI/MG          48.000.000           20.486.400,00 

Total      120.000.000        51.216.000,00 

2 Concentrado de Fator VII Ativado KUI               332.400             9.667.854,00 

Recombinante sendo:  (3.010 F/A) 

1.300 frascos de 60 KUI/FA

1.300 frascos de 120 KUI/FA

410 frascos de 240 KUI/FA

Total             332.400          9.667.854,00 

3 Complexo Protrombinico, AE = ou > UI          12.000.000             7.228.540,44 

0,6 UI

Total        12.000.000          7.228.540,44 

4 Complexo Protrombinico Parc. Ativado UI          30.000.000           43.992.900,00 

Total        30.000.000        43.992.900,00 

TOTAL      162.332.400      112.105.294,44 

continuação
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Gráfi co 2 – Execução da ação de promoção da oferta e da cobertura dos

serviços de Assistência Farmacêutica no SUS
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Apesar do grande volume de transferências de recursos fundo a fundo de medicamentos para 
hipertensão e diabetes (HD) e Asma e Rinite (AR), com a publicação da Portaria GM/MS nº 204, de 29 
de janeiro de 2007, estes medicamentos passaram a fazer parte do Componente Básico do Bloco da 
Assistência Farmacêutica. 

4.1.1.4 Assistência fi nanceira para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais 

(1293.4705) 

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

426.602 426.602 1.960.180.000,00 1.956.332.706,00
Produto: paciente atendido

Atividades Realizadas

A) Sistema Informatizado de Gerenciamento e Acompanhamento do CMDE

A Portaria GM/MS nº 2.577, de 27 de outubro de 2006, que regulamenta o Componente de Medi-
camentos de Dispensação Excepcional (CMDE), no anexo I, item VI defi ne a disponibilização do Siste-
ma Informatizado de Gerenciamento e Acompanhamento dos Medicamentos do CMDE nos estados. 
Neste sentido, o Ministério da Saúde se comprometeu a disponibilizá-lo até junho de 2007, porém, 
devido a diversos fatores inerentes à remodelação da estrutura do Departamento de Assistência Far-
macêutica e Insumos Estratégicos, com conseqüente mudança de gestores, não foi possível cumprir o 
prazo estabelecido. 
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Apesar desta situação, houve continuidade nos trabalhos, o que culminou na realização da reunião 
com os coordenadores de Assistência Farmacêutica Estaduais nos dias 6 e 7 de dezembro de 2007. 
Nesse evento foi apresentado o Sistema Informatizado de Gerenciamento e Acompanhamento do 
CMDE, os requisitos para a implantação e a forma de integração dos sistemas em níveis estadual e na-
cional; além de outros temas relacionados ao CMDE, como a programação e a aquisição centralizada 
dos medicamentos desse componente e a política de incorporação de tecnologias em saúde no SUS.

B) Acompanhamento nas auditorias do Denasus realizadas nos estados

No ano de 2007, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) realizou cinco auditorias 
nos estados do Paraná , Minas Gerais , Maranhão , Tocantins  e Rio de Janeiro. Dessa forma, foi impac-
tante a constatação das seguintes irregularidades, com exceção do estado do Paraná:

faturamento sem que houvesse assinatura na fi cha de dispensação;• 
quantidade/forma de apresentação cobrada diferente da dispensada;• 
dispensação em quantidades diferentes das prescritas e em quantidades que extrapolavam a • 
necessidade pelo período;
dispensação para três meses com cobrança única;• 
procedimento cobrado diferente do realizado;• 
motivo de cobrança codifi cado erradamente; e• 
necessidade de abertura de novas Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Com-• 
plexidade/Custo (APAC) por não alimentação regular quando da falta de medicamentos ou 
ausência do paciente.

C) Visitas técnicas

Com o objetivo de fi rmar a parceria do Ministério da Saúde com os estados, no que se refere à coo-
peração técnica e educação continuada e visando conhecer as diferentes realidades relativas à estru-
tura física, modelo de organização, execução, principalmente do CMDE, e as difi culdades  enfrentadas, 
o ministério iniciou, a partir de outubro de 2007, visitas técnicas nos estados. Foram realizadas, por 
enquanto, em Goiás e Amapá. 

D) Ouvidoria

O DAF, no ano de 2007, responsabilizou-se pelas respostas das demandas de ouvidoria relacionadas 
à Assistência Farmacêutica. Desta forma, foram realizadas, entre outras, as seguintes ações: 

desenvolvimento de proposta de inclusão de Informações de Medicamentos na Unidade • 
de Resposta Audível (URA) para acesso automático pelo usuário no serviço 0800 61 1997.
apresentação de proposta do Banco de Informação Técnica em Saúde (BITS) relacionado à • 
Assistência Farmacêutica para o Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS.
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E) Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas

Foram realizadas as análises técnicas e o acompanhamento da elaboração, pelos consultores exter-
nos ao Ministério da Saúde, de 22 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Desses Protoco-
los, dez foram submetidos à consulta pública: síndrome de Guillain-Barré, doença de Paget dos Ossos, 
imunodefi ciência primária/defeitos de anticorpos, uveítes posteriores não infecciosas, dermatomio-
site, poliomiosite, espondilite ancilosante, psoríase grave, insufi ciência pancreática exócrina, espasti-
cidade e distonias. Além disso, a Coordenação-Geral de Medicamentos de Dispensação Excepcional 
(CGMEDEX) acompanhou e realizou análises técnicas e estudos de impacto fi nanceiro para a publica-
ção, pela Secretaria de Atenção à Saúde, do novo protocolo da hepatite viral (Portaria GM/MS nº 34, 
de 28 de setembro de 2007).

De acordo com a Portaria GM/MS nº 2.577, de 27 de outubro de 2006, os medicamentos de dispen-
sação excepcional devem ser prescritos levando-se em consideração as recomendações dos PCDT. 
Nesse sentido, foi analisada a situação dos protocolos, verifi cando quais foram publicados, aqueles 
elaborados e que ainda não foram publicados ou aqueles que estão em consulta pública. Este estudo 
vai facilitar a elaboração de critérios para a revisão e elaboração de novos protocolos, em 2008.

A partir do segundo semestre de 2007, os departamentos de Assistência Farmacêutica e de Ciência 
e Tecnologia iniciaram a elaboração dos pareceres de pertinência para o SUS para as demandas de 
inclusão de medicamentos na Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Citec). Esses pare-
ceres são embasados com as informações científi cas disponíveis a partir da literatura e com informa-
ções de custos e impactos orçamentários e que dão suporte para as análises da Citec. Nesse período 
foram elaborados sete pareceres de pertinência para os seguintes medicamentos: Aripiprazol (abilify), 
Bosentana (Tracleer), Sildenafi la (Revatio), Deferasirox (exjade), Laronidase (aldurazyme), Levosimen-
dana (Simdax) e Omalizumabe (Xolair).

A partir de 2007, o Ministério da Saúde passou a adquirir de forma centralizada o medicamento In-
terferon Alfa e distribuí-lo a todos os estados, de acordo com programações prévias demandadas em 
função do número de pacientes cadastrados e em tratamento.
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Gráfi co 3 – Execução da ação de Assistência Financeira para aquisição

e distribuição de medicamentos excepcionais 
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4.1.1.5 Farmácia Popular implantada (1293.7660)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

100 91 13.260.000,00 5.581.248,00
Produto: farmácia implantada

Atividades realizadas 

Em 2007, agilizou-se o processo de implantação das unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil. 
Para isso, todos os municípios habilitados no Programa, mas ainda em fase de implantação, receberam a 
visita de técnicos da Fiocruz e do Ministério da Saúde para auxiliar na resolução das pendências.

Neste sentido foi realizada uma ofi cina na Fiocruz/Rio de Janeiro com os municípios habilitados 
no Programa no ano de 2007, com o objetivo de mostrar todas as etapas envolvidas no processo de 
implantação das farmácias.
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O Programa efetivou uma parceria com o Estado da Bahia para implantação de 27 unidades e tam-
bém a parceria com o Estado do Rio de Janeiro, onde houve uma fusão do Programa com as unidades 
do Vital Brazil já existentes em alguns municípios do estado. Essas farmácias passarão a funcionar 
como farmácias populares e terão como único diferencial a presença das fraldas geriátricas no elenco 
disponibilizado.

Também em 2007, foi inaugurada a primeira Farmácia Popular nos moldes de uma Farmácia Escola 
em parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O 
grande diferencial desta unidade é o fato de proporcionar treinamento aos alunos do curso de Far-
mácia, capacitando os futuros farmacêuticos a atender o usuário em suas necessidades, compreender 
e familiarizar com o conjunto de problemas peculiares à prática profi ssional. Para isso contam com a 
devida orientação de professores e farmacêuticos especializados.

Resultados alcançados

Com as visitas dos técnicos aos municípios, o processo de implantação das unidades, principalmente a 
reforma do local escolhido, tem sido muito mais ágil. Até dezembro de 2007 o Programa contou com 407 
unidades em funcionamento em 322 municípios brasileiros e 179 unidades em fase de implantação. 

4.1.1.6 Manutenção e funcionamento das farmácias populares (1293.8415)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

231 407 185.820.000,00 175.598.373,00
Produto: farmácia mantida

Atividades realizadas 

Farmácias homologadas (cadastradas): 5.016;• 
Farmácias em produção (efetivamente vendendo): 3.982;• 
Atividades realizadas: atingimos a marca de 1.000.000 de usuários do Programa, sendo • 
que, deste montante 70% fazem uso regular do Programa desde o início de 2007, ou seja, 
700.000 usuários adquirem medicamentos para o tratamento de hipertensão e diabetes, 
todo mês por meio do programa.

Atualmente, são 4.832 farmácias privadas cadastradas em todo o Brasil, atendendo um total de 
12.500.000 pessoas, com investimento de R$ 17.231.207,36, em 2007.

A introdução dos contraceptivos, no Programa, ocorreu a partir de junho de 2007.  Também foi 
implantado um sistema de controle fundamentado na auditoria de transações consideradas fora do 
padrão de atendimento do Programa. Também se implantou o sistema de carta ao usuário (piloto) 
com excelentes resultados.
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Resultados alcançados 

Atualmente, o Programa atende aproximadamente 35.000 usuários/dia, sendo que 10% dos medi-
camentos dispensados correspondem a contraceptivos, 65% a anti-hipertensivos e 25% a hipoglice-
miantes e insulina. Dentro do Programa, 60% dos medicamentos dispensados correspondem a apre-
sentações genéricas. 

O mecanismo de auditoria tem se mostrado sensível ao identifi car as falhas do processo e acompa-
nhar as mudanças. 

O piloto da carta ao usuário teve bom resultado, 50% de resposta das cartas e mais de 90% de con-
fi rmações dos serviços prestados pelas farmácias credenciadas. 

Produtos obtidos 

O principal produto é a garantia do atendimento regular a 700.000 cidadãos usuários de medica-
mentos de uso contínuo para o controle da hipertensão e diabetes.

Outro ponto relevante é a experiência na gestão de uma parceria entre o setor privado e o Governo 
Federal na efetivação de uma política pública de saúde.

Gráfi co 4 – Execução da ação de manutenção e funcionamento das farmácias populares 

5,50%

71,99%

21,93%
0,58%

Manutenção de FP Convênios - Manutenção de FP Co-pagamento de FP (expansão) Não Executado

Fonte: Siafi.

 

4.1.1.7 Fomento à Produção Farmacêutica e aos Insumos Estratégicos (1293.6145)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

10 11 65.656.850,00 56.369.896,00
Produto: laboratório apoiado



35

Por defi nição do secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) no 
ano de 2007, o desenvolvimento desta ação programática foi compartilhado entre os departamentos 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos e de Economia da Saúde. 

Atividades Realizadas

 A) Elaboração e proposição do Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e à 

Inovação no Complexo Industrial da Saúde 
Com o objetivo de promover o fortalecimento e a modernização do conjunto dos produtores pú-

blicos, a ampliação de sua participação no complexo produtivo da saúde, o aumento da capacidade 
inovadora e a mudança do seu patamar competitivo, contribuindo para a redução da defasagem tec-
nológica existente e para o desenvolvimento econômico, científi co e tecnológico do país. 

B) Distribuição dos recursos no exercício de 2007

Os recursos foram destinados conforme proposta aprovada pelos departamentos de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos, de Economia da Saúde e pelo secretário de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos.

A Coordenação é responsável pela defi nição da execução fi nanceira da funcional programática 
10.303.1293.6145 – Fomento à Produção Farmacêutica e aos Insumos Estratégicos, que recebeu, em 
2007, um orçamento de R$ 65.656.850, sendo R$ 39.926.850 na categoria “Capital” e R$ 25.730.000 na 
categoria “Corrente”. Deste valor  R$ 9.202.802 foram destinados a reempenhos relativos a projetos de 
exercícios anteriores, R$ 46.879.820 foram destinados a 15 projetos, e R$ 9.574.228 foram destinados 
ao atendimento de outras prioridades da SCTIE.

A Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) disponibilizou R$ 6.288.790 oriundos do Programa 1203 – 
Vigilân cia Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis, ação 1K82–010 Preparação para En-
frentamento da Pandemia de Infl uenza, que foram destinados à aquisição de equipamentos e materiais 
perma nentes para os Laboratórios Farmacêuticos das Forças Armadas.

C) Notas técnicas emitidas – 36 
Para a emissão de notas técnicas os processos envolvidos são totalmente analisados e avaliados, inclu-

sive com a leitura dos relatórios de visita in loco emitidos pelas áreas do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

D) Pareceres técnicos emitidos – 30

Para a emissão de pareceres técnicos os processos envolvidos são totalmente analisados e avalia-
dos, inclusive com a leitura dos relatórios de visita in loco emitidos pelas áreas do FNS.

E) Propostas de projetos – 20

Esta atividade inclui preenchimento da proposta; emissão de pareceres de mérito e técnico-
econômi co e todas as ações compreendidas entre a mudança de proposta de projeto com as infor-
mações apresentadas pela instituição interessada; emissão de pareceres de mérito e técnico-eco-
nômico e todas as ações compreendidas entre a elaboração da proposta de projeto e o processo 
propriamente dito, além de orientações de preenchimento de dados pertinentes aos laboratórios 
solicitantes e outras áreas do Ministério da Saúde. Além disso, foi estabelecido pelo FNS que as áreas 
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técnicas seri am responsáveis por todo o procedimento administrativo de preparação dos processos, 
inclusive a documenta ção administra tiva.

F) Relatórios de avaliação – 21

Esta atividade é executada após solicitação do FNS, quando das prestações de contas fi nais ou 
parciais dos processos (portarias ou convênios), podendo ser in loco ou não. O acompanhamento da 
execu ção de convênio, constante do Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de convê-
nios, documento do FNS emitido em junho de 2007. 

G) Documentos elaborados

•  Levantamento e análise de pareceres e notas técnicas referentes à avaliação/implementação dos 
projetos de laboratórios de produção farmacêutica aprovados pela coordenação no ano de 2006 
e respectivo acompanhamento das parcelas liberadas ou problemas existentes com a liberação.

•  Estudo e adequação do Manual de Cooperação Técnica e Financeira por meio de Convênios – 
FNS/2007 e do Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação 
de Projetos Físicos para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)/2002, para atualização das informações e execução dos trabalhos da SCTIE.

•  Desenvolvimento de metodologia para o acompanhamento da implementação dos projetos de 
adequação física dos laboratórios produtores de medicamentos.

•  Documento denominado “Elaboração, Apresentação e Implementação de Projetos” para auxiliar os 
laboratórios no preenchimento e acompanhamentos dos processos/convênios solicitados ao FNS.

•  Atualização semanal/quinzenal de todas as tabelas e documentos referentes aos processos per-
tencentes à Coordenação no período de 2003/2007, incluindo-se no caso os acompanhamentos 
técnicos e fi nanceiros que envolvem suas execuções.

•  Atualização semanal do documento intitulado “Situação dos Medicamentos Produzidos pelos 
Labo ratórios junto à Anvisa”, que refl ete suas alterações em relação aos quesitos legais. 

•  Documento explicando qual a situação individual de cada laboratório em relação aos valores 
recebidos entre 2003–2006 e quais suas necessidades para fi nalização das adequações e capaci-
dades produtivas.

•  Atualização mensal das tabelas de acompanhamento das verbas ainda pendentes destinadas aos la-
boratórios ofi ciais entre 2003 e 2006, com acompanhamento individual da situação de cada processo.

•  Elaboração de documento contendo o levantamento dos investimentos do MS nos laboratórios ofi -
ciais produtores de medicamentos e sua correlação com a produção no período de 2000 a 2007.

•  Documento contendo orientação para elaboração e apresentação de projetos de arquitetura de 
laboratórios de produção de imunobiológicos.

•  Documento contendo a defi nição em termos de programa arquitetônico e estruturas mínimas 
necessárias para implantação de laboratórios de produção farmacêutica de pequeno porte.

•  Documento contendo o levantamento sobre os contraceptivos orais e injetáveis existentes no 
mercado brasileiro, que serviu de suporte para ações da Política Nacional de Planejamento Fami-
liar e Programa Farmácia Popular.

•  Atas referentes às reuniões do grupo de acompanhamento do processo de produção do medi-
camento anti-retroviral, Efavirenz, por ocasião da determinação do licenciamento compulsório 
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(Decreto nº 6.108, 4/5/2007).
•  Ata referente à ofi cina “Programa Nacional de Fomento à Produção Pública no Complexo Indus-

trial”, realizada por ocasião do evento “Pesquisa para Saúde”, em 22 de outubro de 2007. 

Resultados alcançados

•  Continuação da construção do Centro Integrado de Biofármacos, Protótipos e Reativos para 
Diagnós tico – CIPBR/Biomanguinhos; 

•  Adequação e ampliação de área física para atender novas solicitações de produção de biofármacos 
e vacinas, e para atividades de formulação, envase e processamento fi nal, DEPFI/Biomanguinhos;

•  Continuação do projeto de produção de Insulina – Transferência de Tecnologia da Ucrânia – 
Farman guinhos;

•  Financiamento do processo de produção verticalizada de Efavirenz – Farmanguinhos e Lafepe;
•  Ampliação da planta de insumos para o desenvolvimento tecnológico e produção na plataforma 

de microarranjos líquidos destinada ao desenvolvimento de multitestes de diagnósticos de pro-
teínas recombinantes – Tecpar e Instituto de Biologia Molecular do Paraná;

• Ampliação do Laboratório de Bioequivalência e Biodisponibilidade do Ipec/Fiocruz;
•  Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a produção de medicamentos sólidos 

orais – Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica;
•  Aquisição de equipamentos para controle de qualidade e reforma de áreas administrativas – La-

boratório Químico Farmacêutico do Exército;
• Reforma da área de P&D e controle de qualidade – Laboratório Farmacêutico da Marinha;
•  Aquisição de equipamentos de produção, controle de qualidade e pesquisa, reforma da área de 

P&D – Nuplam/UFRN;
•  Aquisição de equipamentos para produção de Oseltamivir 75 mg – Laboratórios das Forças Ar-

madas (LAQFA, LQFEx e LFM).
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Gráfi co 5 – Execução ação Fomento à Produção Farmacêutica e aos Insumos Estratégicos 

14,11%

14,37%

5,10%

0,61%

3,79%

3,81%

4,85%3,50%
9,15%

40,71%

Fiocruz Finep Tecpar - PR

Fund. Hemocentro de Rib.Preto/SP Lafepe - PE Univ. Federal do RN

Exército Marinha Aeronáutica

Não Executado

 

Fonte: Siafi.

4.1.1.8 Gestão e Administração do Programa – GAP (1293.2272) 

Programa Ação Favorecido
Valor

empenhado

1293

 

2272 – GAP

 

Unesco (Projeto 914BRA1062 – Profae) 25.000,00

Passagens (Boeing Turismo Ltda) 233.802,08

Pagamento de pessoal temporário 473.500,00

Não executado 1.682.698,00

   2.415.000,08

4.2 Programa do PPA: 1201 – Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&I) 

Objetivo

Desenvolver e fomentar a pesquisa, a inovação tecnológica e a avalia-
ção de tecnologias no setor de Saúde e promover sua absorção pelas 
indústrias, pelos serviços de saúde e pela sociedade.

Contribuição do programa 

para que o objetivo setorial 

seja alcançado 

A ciência, a tecnologia e a inovação contribuem para a superação 
das disparidades e dos problemas de saúde. A articulação entre os 
sistemas de saúde e de CT&I norteada por prioridades é condição 
indispensável para que ocorra a efetiva aplicação de novos conheci-
mentos e tecnologias na solução de problemas de saúde. 

continua



39

Justifi cativa 

A ausência de uma política pública e explícita de pesquisa em saúde, 
orientada pelas necessidades de saúde da população, vem impedin-
do o aproveitamento do conjunto das potencialidades do esforço 
brasileiro em ciência, tecnologia e inovação e difi cultando a adequa-
da mobilização de recursos de incentivo. Nesse contexto, a defi nição 
de uma política de CT&I/S deve tratar de uma agenda que incorpore 
potencialmente todo o leque de pesquisa científi ca e tecnológica 
que tenha como fi nalidade imediata ou mediata contribuir para a 
melhoria do estado de saúde da população brasileira. 

Público-alvo 

Unidades gestoras e executoras do SUS, usuários dos serviços de 
saúde, instituições e organizações de CT&I/S e profi ssionais de saúde, 
de ciência e tecnologia e inovação em saúde. 

Resultados esperados 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde imple-
mentada; pesquisas apoiadas; conhecimento em ciência, tecnologia 
e inovação em saúde difundido. 

Estratégia de

implementação 

Articulação com instituições de ensino e pesquisa nacionais e in-
ternacionais, Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), institutos 
tecnológicos para o desenvolvimento de pesquisas e inovação tec-
nológica e de acordo com a agenda de prioridades para o Plano Na-
cional de Saúde e o Plano de Aceleração do Crescimento. Estrutura-
ção e fortalecimento dos centros de pesquisa ligados à Secretaria de 
Vigilância em Saúde: 1) Instituto Evandro Chagas; 2) Centro Nacional 
de Primatas; 3) Centro de Referência Prof. Hélio Fraga, para execução 
direta de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia na área de 
vigilância, prevenção e controle. Seleção, por meio de editais de con-
vocação pública, de projetos em linhas de pesquisa defi nidas. O pro-
grama é monitorado por meio de relatórios de pesquisa e de reuniões 
técnico-científi cas para discussão do andamento dos projetos e dos 
produtos. Os resultados dos estudos e pesquisas mais relevantes são 
disseminados para os serviços de saúde por meio de publicações 
técnico-científi cas e de reuniões com gestores estaduais de saúde, 
Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e Conselho Na-
cional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). 

Potencialidades 

A estruturação e a promoção do desenvolvimento técnico-institu-
cional da área de CT&I/S e Inovação em saúde. Resgate do papel 
estratégico do complexo industrial da saúde no desenvolvimento 
econômico e social. Reconhecimento do Ministério da Saúde com 
liderança na priorização de pesquisas, inovações e tecnologias volta-
das para necessidades de saúde.

Fonte: adaptado de Sisplam – Ministério da Saúde.

AÇÕES DO PROGRAMA 

Ações 

Cód. Descrição
Unidade

Orçamentária

Unidade

Administrativa

09EF
Apoio às Pesquisas e às 
Inovações Tecnológicas em 
Doenças dos Trópicos

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

0830 Apoio às Pesquisas na Área de 
Atenção Especializada 36901 – Fundo Nacional de Saúde SAS

continuação

continua
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7676
Construção do Centro 
de Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

8315
Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação em 
Saúde

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

6179
Disseminação da 
Informação em Ciência e 
Tecnologia em Saúde

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

11PJ
Estruturação de 
Laboratórios de Pesquisas 
Biomédicas

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

6146

Fomento à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento (P&D) 
e à Avaliação Tecnológica 
de Insumos Estratégicos 
no Complexo Produtivo da 
Saúde

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

6165

Fomento à Pesquisa em 
Vigilância, Prevenção e 
Controle de Doenças e 
Agravos à Saúde

36901 – Fundo Nacional de Saúde SVS

2272 Gestão e Administração do 
Programa 36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

7670
Implantação do Campus da 
Fundação Oswaldo Cruz em 
Jacarepaguá

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

8609

Implantação e 
Aperfeiçoamento da 
Agenda Nacional de 
Prioridades de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Saúde

36901 – Fundo Nacional de Saúde SCTIE

7674
Modernização de Unidades 
de Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

4360
Pesquisas Biomédicas 
no Centro Nacional de 
Primatas

36901 – Fundo Nacional de Saúde SAS

8317

Pesquisas Clínicas, 
Epidemiológicas e em 
Ciências Biológicas, 
Humanas e Sociais 
aplicadas à Saúde na 
Fundação Oswaldo Cruz

36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

4386

Pesquisas e Inovações 
Tecnológicas em Medicina 
Tropical e Meio Ambiente 
no Instituto Evandro Chagas

36901 – Fundo Nacional de Saúde SVS

4363

Pesquisas e Inovações 
Tecnológicas em 
Tuberculose e outras 
Pneumopatias no Centro de 
Referência Hélio Fraga

36901 – Fundo Nacional de Saúde SVS

6189 Rede de Bibliotecas em 
Saúde 36201 – Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz

6189 Rede de Bibliotecas em 
Saúde 36901 – Fundo Nacional de Saúde SE

Fonte: Adaptado de Sisplam – Ministério da Saúde.

continuação
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4.2.1 Principais Ações do Programa 1201 na SCTIE

4.2.1.1 Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento (1201.6146)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

140 680 77.310.000,00 72.004.117,00
Produto: projeto apoiado

Atividades realizadas 

Lançamento de quatro editais nacionais em parceria com a Finep/MCT e o CNPq/MCT;• 
Contratação direta de projetos em parceria com o FNS, a Finep e o CNPq;• 
Apoio às FAPs na seleção dos projetos dos editais do Programa Pesquisa para o SUS (PP-• 
SUS) 2006/2007;
Apoio a eventos selecionados nos dois editais de apoio a eventos lançados no ano de 2007;• 
Realização de reuniões de avaliação fi nal de sete editais nacionais fi nanciados no ano de • 
2003/2004 e divulgação dos resultados de pesquisa;
Realização de 12 reuniões de avaliação parcial e fi nal do PPSUS 2004/2005.• 

Resultados alcançados 

Incremento de 4% nos recursos fi nanceiros do MS para fi nanciamento de projetos de pesquisa;• 
Maior cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência Tecnologia, por • 
meio de suas agências de fomento – CNPq e Finep.

Fomento PPSUS

Revisão das Diretrizes Técnicas do Programa Pesquisa para o SUS;• 
Participação em 18 reuniões de Comitês Gestores e Comissões de Especialistas do PPSUS • 
nas seguintes unidades da Federação: AC, AL, AP, AM, BA, MA, MG, MS (dois julgamentos), 
PA, PR, PE, PI, RN, RS, RR, SP e TO;
Cerimônia de outorga de projetos em 18 estados: AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MS, PB, • 
PR, PE, PI, RJ, RN, RS, SC e TO;
Contratação de 385 projetos Programa de Pesquisa para o SUS: CE (28), AL (23), BA (37), ES (19), • 
PB (11), MT (23), PI (6), RJ (40), RS (29), SC (30), MS (5), TO (10), MA (13), RR (7), AP (4), PE (21) e 
MG (79).

Acompanhamento e avaliação nacional

Avaliação fi nal de 164 projetos dos editais nacionais fi nanciados nos anos de 2003 e 2004: • 
violência acidentes e trauma (26), dengue (8), hantavirose e outras viroses (28), tuberculose 
(8), alimentação e nutrição (32), mortalidade materna (34) e saúde bucal (28).
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Acompanhamento e avaliação PPSUS

Avaliação parcial de 71 projetos aprovados no PPSUS 2004/2005: PR (40), ES (19) e MS (12);• 
Avaliação fi nal de 174 projetos aprovados no PPSUS 2004/2005: MS (15), AL (17), PE (24), BA • 
(17), RS (25), MA (9), CE (29), PI (13) e MG (25).

Acompanhamento das redes

Pesquisa Nacional sobre Demografi a e Saúde (PNDS)

Realizadas duas reuniões com a comissão de acompanhamento e uma com hematologis-• 
tas para defi nir os laudos dos exames; 
Visita, com três consultores convidados, ao Laboratório de Ribeirão Preto para acompanha-• 
mento das análises laboratoriais de sangue; 
Finalização da pesquisa, prevista para o fi nal de fevereiro de 2008.• 

Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA)

Acompanhamento do processo de elaboração e validação dos questionários, da formu-• 
lação das propostas de exames especializados, das atividades realizadas pelo centro de 
leitura para transferência de imagens e da elaboração dos manuais.

Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatias (EMRTCC)

Realização de seis reuniões do Comitê Gestor e duas do Comitê de Segurança;• 
Inclusão de pacientes por braço do estudo: cardiomiopatia dilatada (95), cardiopatia • 
chagásica (142), cardiopatia isquêmica (41), infarto agudo do miocárdio (62).

Rede de pesquisa em métodos moleculares para o diagnóstico de doenças crônicas, 

degenerativas, infecciosas e parasitárias

O projeto da rede prevê: padronização e transferência de novas tecnologias para os hospi-• 
tais da rede pública, desenvolvimento e validação de novos ensaios e realização de presta-
ção de serviços. Os resultados obtidos até o momento estão relacionados ao diagnóstico 
laboratorial de doenças infecciosas e aos estudos de marcadores de doenças cardiovascula-
res e neurodegenerativas.

Avaliação de tecnologias em saúde

Apoio a Decisões de Incorporação de Tecnologias (Citec) e de fi nanciamento de projetos de 

pesquisa

Notas de revisão rápida e pareceres técnicos científi cos = 44 (2007); • 
Grupo de trabalho ATS – CCTI/MS = inclusão CONASS e CONASMS, sete reuniões e o pro-• 
jeto da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats);
Organização e coordenação de duas ofi cinas de elaboração de pareceres técnico-científi -• 
cos e avaliação de diretrizes clínicas: SCTIE, SAS, SEGETS, SES/BA;
Ofi cina da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde na SES/PB.• 



43

Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino (RNPC)

Dezenove centros – R$ 35 milhões (FNS e FINEP);• 
Duas reuniões da RNPC;• 
Portal da rede;• 
Centros coordenadores: HC-UFRGS e HC-UFMG; • 
Inclusão da Anvisa.• 

Projeto da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats)

Pós-graduação em Gestão de Tecnologias em Saúde: 171 participantes e sete instituições: • 
FM-UFRGS, Ensp/Fiocruz, IMS/UERJ, Faculdade de Ciências Médicas/MG, Cochrane/Unifesp, 
CPES/Unifesp, ISC/UFBA. 

Atuação como membros da Rede Internacional de Agências de ATS (INAHTA)

Convite • Workshop; 
Membros da INAHTA em atividades do Decit/SCTIE.• 

Produtos obtidos 

Contratação de 92 projetos nos editais nacionais, sendo 22 do edital de Avaliação de Tec-• 
nologias em Saúde, 46 do Saúde da Mulher, um do Fator VIII e nove da Chamada Pública 
de Pesquisa Clínica;
Contratação direta de 14 projetos (Mamirauá; Pentavalante fase III; doenças negligenciadas; • 
IMIP – bebidas alcoólicas e acidentes de trânsito; marca-passo brasileiro – desenvolvimento 
de protótipo industrial; Rede Nacional de Farmacogenética/Genoma (Refargen); Estudo Lon-
gitudinal de Saúde do Adulto (Elsa); Rede Nacional de Seqüenciamento de DNA – Projeto 
Genoma Brasileiro, segurança e efi cácia do tratamento endovascular de aneurismas cere-
brais não-rotos para prevenção de hemorragia cerebral aneurismática; implantação do cen-
tro coordenador da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em hospitais de ensino; estudo de 
carga de doença Brasil – 2005; avaliação econômica do tratamento das hepatites crônicas; 
projeto neurociências; integração básico-clínica;
Contratação de 385 projetos via PPSUS nos Estados: (28) CE, (23) AL, (37) BA, (19) ES, (11) PB, (23) • 
MT, (6) PI, (40) RJ, (29) RS, (30) SC, (5) MS, (10) TO, (13) MA, (7) RR, (4) AP, (21) PE e (79) MG;
Contratação de 57 eventos nos dois editais de eventos;• 
Avaliação fi nal de 164 projetos dos editais nacionais fi nanciados nos anos de 2003 e 2004, • 
sendo: 26 de violência, acidentes e trauma, oito de dengue, 28 de hantavirose e outras vi-
roses, oito de tuberculose, 32 de alimentação e nutrição, 34 de mortalidade materna e 28 
de saúde bucal;
Avaliação parcial de 71 projetos aprovados no PPSUS 2004/2005 sendo: 40 projetos no PR, • 
(19) ES e (12) MS;
Avaliação fi nal de 174 projetos aprovados no PPSUS 2004/2005 sendo: (15) MS, (17) AL, (24) PE, • 
(17) BA, (25) RS, (9) MA, (29) CE, (13) PI e (25) MG;
Elaboração de 35 pareceres técnicos-científi cos de tecnologias registrados na Anvisa e com • 
pressão por incorporação no Sistema de Saúde.
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Gráfi co 6 – Execução da ação de Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento

6,86%
0,40%

1,19%
0,54%

41,79%

9,46%

39,75%

Opas Academia Nacional de Medicina Finep CNPq CGRL Fiocruz Não Executado

Fonte: Siafi.

4.2.1.2 Agenda Nacional de Pesquisas em Saúde (1201.8609)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

1 1 1.749.640,00 1.749.640,00

Produto: agenda implantada/aperfeiçoada

Atividades realizadas 

Em 2007, os temas listados na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) • 
foram revisados na Ofi cina de priorização de pesquisa clínica e avaliação de tecnologias em 
saúde, realizada com a Secretaria de Vigilância em Saúde e no Seminário Pesquisa para Saúde: 
desenvolvimento e inovação para o SUS;
Contratou-se consultoria para avaliação da implementação da ANPPS.• 

Resultados alcançados 

Adesão dos órgãos da administração direta do Ministério da Saúde e das instituições do • 
Ministério de Ciência e Tecnologia no fi nanciamento da implantação da ANPPS; cerca de 
40% dos temas fi nanciados por estes órgãos;
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Mobilização dos gestores do SUS e de pesquisadores para o processo de indução do fo-• 
mento à pesquisa em saúde em temas relevantes para as necessidades da população e 
para promoção e aprimoramento de ações e serviços de saúde; 
Articulação sistemática com gestores e pesquisadores para garantir que o conhecimento • 
gerado no processo de fomento seja utilizado para o aperfeiçoamento da gestão do SUS.

Produtos obtidos 

Entre 2003 a 2006, a proporção de projetos executados por instituições de ensino e pesquisa por 
subagenda foi menor que 50% – subagenda de avaliação de tecnologias em saúde, 50% a 69% – suba-
genda do complexo produtivo da saúde, 80% a 89% – subagendas: alimentação e nutrição, assistência 
farmacêutica, doenças crônicas, epidemiologia, gestão do trabalho e ensino, pesquisa clínica, pro-
moção da saúde, ambiente, trabalho e biossegurança, saúde da criança e do adolescente, saúde da 
mulher, saúde dos povos indígenas e sistemas e políticas de saúde e mais de 90% – saúde bucal, saúde 
do idoso, saúde mental, saúde da população negra e saúde dos portadores de necessidades especiais. 
Divulgação dos resultados fi nais das pesquisas dos editais temáticos e PPSUS concluídos em 2007.

4.2.1.3 Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos – Ipepatro 

(09EF)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

15 15 2.884.811,00 2.225.109,82
Produto: pesquisa realizada

Exemplo de atividades realizadas 

A) Pesquisas sobre epidemiologia da malária na área de impactos previstos pela construção das 

hidrelétricas do Rio Madeira 

O impacto da presença de alta prevalência de pacientes assintomáticos de malária na manutenção 
da endemia foi realizado em localidades periurbanas de Porto Velho (GIL et al., 2007; TADA et al., 2007). 
Em ensaio preliminar realizado na comunidade de Vila Candelária, o tratamento dos pacientes assinto-
máticos de malária falciparum promoveu redução considerável da incidência de casos nos dez meses 
subseqüentes (TADA et al., [2008?]). Nos anos 2006/2007 houve a prevalência de infecções. O estudo 
foi estendido a outras comunidades ribeirinhas da calha do Rio Madeira (Santo Antônio, Teotônio, En-
genho Velho e localidades da Estrada BR 364, a saber: Jaci Paraná, Mutum e Abunã. A escolha foi feita 
em previsão da construção de barragens no Rio Madeira para a instalação de usinas hidroelétricas em 
Santo Antônio e Jirau. Foi verifi cada alta prevalência de formas assintomáticas de malária vivax e falci-
parum nessas populações em até 50% de adultos.
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B) Antígenos de Plasmodium falciparum implicados na anemia da malária 

Observações realizadas in vitro por Gysin e col de Marselha, França, haviam mostrado que o antíge-
no RSP2, secretado pelo parasita, fi xa-se na membrana de glóbulos vermelhos infectados e não infec-
tados e promove a destruição desses glóbulos por fagocitose ou lise pelo complemento. A equipe do 
Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais em Rondônia (Ipepatro), em colaboração com Gysin, 
estudou pacientes com infecções graves por malária falciparum e verifi cou que glóbulos vermelhos 
não infectados circulantes nos pacientes podem ser marcados por anticorpos monoclonais contra 
RSP2 e por soro de pacientes infectados. A baixa imunogenicidade de RSP2 é previsível a partir da se-
qüência gênica. Foi observado pela equipe do Ipepatro a diferença de níveis de anticorpos anti-RSP2 
em pacientes primoinfectados, pacientes com malária crônica e pacientes multiinfectados.

C) Estudos de seroepidemiologia da dengue e arboviroses no Estado de Rondônia 

Estudos de sero, epidemiologia e tipagem molecular de vírus da dengue em Rondônia mostram 
que a dengue está disseminada em praticamente todo o Estado ao longo da BR364, de Porto Velho 
a Vilhena. As tipagens moleculares mostram a presença dos serotipos 1, 2 e 3 sendo que os vírus iso-
lados e identifi cados de 2006 a 2007, pertencem ao serotipo 3. Um caso de infecção pelo vírus Caci-
pacoré foi descrito pelo Laboratório do Ipepatro em paciente de zona rural do Estado com síndrome 
hemorrágica.

D) Mecanismos moleculares da plaquetopenia na dengue 

Utilizando culturas celulares infectadas pelo vírus da dengue e técnicas de imunofl uorescência e a 
citometria de fl uxo (Citofl uorometro Becton Dicson) foi verifi cado que células endoteliais infectadas e/
ou expostas a sobrenadantes de culturas de macrófagos infectados apresentam uma intensa atividade 
de seqüestração de plaquetas em correlação com a expressão do receptor CD36 em sua superfície. A ci-
tometria de fl uxo mostra as alterações na expressão de moléculas de adesão (ICAM-1, CD36; P-selectina, 
PECAM-1, VCAM-1 e, E-selectina em células endoteliais e CHO transfectadas com os receptores indicados 
infectadas e não infectadas pelo vírus da dengue. Os resultados dessas análises indicam a importância 
dos receptores CD36, ICAM e VCAM no processo de seqüestração associado à plaquetopenia. 

E) Biotecnologia 1 – Produção de anticorpos VHH de camelídeos contra toxinas de serpentes 

pela técnica de “phage display” 

As enzimas PLA2 de venenos de Bothrops apresentam efeitos farmacológicos como: miotoxicidade, 
cardiotoxidade, neurotoxidade, hemorrágicos, infl amatórios ou hemolíticos. Essas ações biológicas 
podem ser independentes de suas atividades catalíticas (ISTABELI et al., 2006; ZULIANI et al., 2005). O 
uso de antiveneno formulado com IgG completa ou fragmentos de papaína (Fab) ou pepsina (F(ab’)2) 
a partir de caprinos ou eqüinos imunizados, não conseguem neutralizar os efeitos locais causados 
pelas miotoxinas. Explica essa pouca efi ciência a difícil permeabilidade destes compostos protéicos 
no tecido afetado (HARRISON et al., 2006). No Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia do Ipepatro, 
após imunização de alpacas foram preparados anticorpos VHH monocatenares que demonstraram 
alta afi nidade e capacidade de neutralização das proteínas PLA2 de Bothrops com a perspectiva de 
uso em soroterapia. 
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F) Biotecnologia 2 – Produção de anticorpos VHH de camelídeos contra o vírus da febre amarela 

pela técnica de “phage display” 

Foram preparados no Laboratório de Biotecnologia do Ipepatro, pela técnica de phage display. 
Após imunização de alpaca, com suspensão de vírus vacinal 17D contra a febre amarela, a partir  de 
linfócitos do animal com forte resposta IgG contra o vírus, foi extraído e purifi cado o RNA, procedeu-se 
a síntese de cDNA, amplifi cação da região e clonagem da região VHH. Os polipeptídeos corresponden-
tes ao VHH demonstram alto teor de atividade contra o vírus vacinal – estão sendo realizados ensaios 
para verifi cação de atividade de neutralização in vitro do vírus 17D com a perspectiva de utilização em 
soroterapia experimental em camundongo.  

 

G) Biotecnologia 3 – Produtos naturais da biodiversidade ativos contra Leishmania sp 

Em colaboração com a equipe de Waldir Facundo da Unir foi estudada a ação de produtos extraídos 
e purifi cados a partir de extratos de Piper tuberculatum e Combretum leprosum da biodiversidade ama-
zônica: foram observadas ações importantes de triterpenos extraídos desses extratos contra formas 
promastigotas e amastigotas de Leishmania amazonensis em concentrações molares inferiores às con-
centrações ativas de  pentamidina/glucantine.

H) Biotecnologia 4 – Preparação e ensaios de quimioterapia experimental de malária contra 

alvos moleculares defi nidos 

Análises realizadas em bancos de dados de genomas de Plasmodium falciparum permitem defi nir 
vias metabólicas presentes no parasita e ausentes nos mamíferos e, portanto, no homem que podem 
ser defi nidos como possíveis alvos terapêuticos específi cos. Neste sentido, no programa Milenium, 
coor denado pelo Ipepatro e envolvendo dez laboratórios nacionais de qualidade no domínio da Bio-
logia Estrutural, Enzimologia, Botânica e Química de Produtos Naturais, foram defi nidas várias proteí-
nas alvo para a produção de novos antimaláricos, a partir da biodiversidade amazônica. Nesse sentido, 
foram selecionadas as vias do chiquimato (biossíntese de aminoácidos aromáticos, sideróforos) e a via 
de biossíntese de ácidos graxos FAS II. Foram preparadas bibliotecas cDNA de Plasmodium falciparum 
para clonagem e expressas as proteínas chimimato sintetase e  enzimas da via de biossintese de ácidos 
graxos. Extratos vegetais preparados pela equipe de Waldir Facundo (Unir) serão usados para análise 
de atividade contra estas enzimas assim como a ação antiparasita in vitro  de análogos da isoniazida 
sintetizados no Laboratório de Icaro Moreira no Ceará.

Resultados alcançados 

Malária 

Os resultados obtidos permitem defi nir com maior precisão as metodologias a serem utilizadas no 
controle da malária em áreas ribeirinhas salientando a importância dos portadores assintomáticos, da 
transmissão intra e peridomiciliar e das recaídas de malária vivax. Também são colocadas questões e 
problemas a serem investigados sobre os mecanismos de concentração de casos em certos domicílios. 
Esses progressos são de suma importância na perspectiva do início das obras das hidrelétricas do Ma-
deira. O Ipepatro já mantém negociações com os empreendedores vitoriosos na licitação da primeira 
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hidrelétrica (Santo Antônio), tendo enviado plano de ações em saúde para a área de impacto aos em-
preendedores e ao Ministério da Saúde, assim como aos responsáveis de SUS–RO.

Dengue 

As tecnologias de sorologia e caracterização molecular de diagnóstico e de serotipos de vírus da 
dengue e de outros arbovírus foram bem dominadas pelo Laboratório de Virologia do Ipepatro e ago-
ra será transferida, em cursos e estágios planejados para março 2008 a técnicos e pesquisadores do 
Lacen de Porto Velho–RO, assegurando uma autonomia ao Serviço de Vigilância em Saúde do Estado: 
o Laboratório do Cepem–Ipepatro poderá dedicar-se a estudos de fi siopatologia da dengue, e a pes-
quisas sobre outras viroses como hantavírus e raiva.

Viroses emergentes 

Com o curso internacional realizado e os estágios de formação planejados para pesquisadores e téc-
nicos do Cepem e do Ipepatro adquiriu-se meios de formação e especialização do quadro para alargar 
e aprofundar a área de abrangência no programa de pesquisas em viroses emergentes, essencial para 
a Amazônia e que será reforçado pela construção de laboratório NB3 no Cepem previsto para 2008.

Hepatites infecciosas 

O treinamento de quadros do Ipepatro na manipulação dos equipamentos de PCR em tempo real já 
permitiu a utilização da tecnologia de genotipagem e determinação de carga viral em hepatites B e C que 
poderá assessorar a orientação terapêutica do centro regional credenciado do Ipepatro garantindo au-
tonomia local (até hoje os exames eram enviados para fora do Estado e não cobriam as necessidades). 
Também será permitido igualmente o desenvolvimento do programa de pesquisas sobre fi siopatologia 
da hepatite delta que é freqüente nas áreas de  Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Biotecnologias baseadas em phage display 

O domínio da tecnologia de phage display e a produção já obtida de anticorpos VHH antitoxinas de 
venenos de serpentes e contra o vírus da febre amarela permite o prosseguimento das pesquisas no sen-
tido de estudar os efeitos neutralizantes in vivo das toxinas e dos vírus respectivos. Outros alvos estão já 
sendo estudados, em particular contra o vírus da raiva em colaboração com o Instituto Butantan enquan-
to os estudos sobre vírus da febre amarela serão continuados em colaboração com Biomanguinhos.

Produtos da biodiversidade ativos contra agentes patogênicos de doenças negligenciadas

Esses estudos, que tiveram início em 2007 serão prosseguidos e desenvolvidos agora que são disponí-
veis os alvos moleculares de parasitas da malária e serão produzidos alvos moleculares de Leishmania sp. As 
análises de interação de produtos da biodiversidade ganharam com a aquisição recente de equipamentos 
de HPLC, espectrômetro de massa e a perspectiva de aquisição de aparelho tipo Biocore com recursos já 
aprovados pela Finep provenientes do Fundo Setorial de Biotecnologia.
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4.2.1.4 Gestão e Administração do Programa – GAP (1201.2272)1

Programa Ação Favorecido
Valor

empenhado

1201

 

2272 - GAP

 

Passagens (Boeing Turismo Ltda) 656.658,20

Diárias 388.888,80

Pagamento de contratos temporários 787.917,00

Não executado 326.536,00

   2.160.000,00

4.3 Programa do PPA: 0016 – Gestão da Política de Saúde

Objetivo 
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, e a 
avaliação e controle dos programas na área da Saúde. 

Contribuição do programa 

para que o objetivo setorial 

seja alcançado

O desenvolvimento do programa favorece a operacionalização de 
ações voltadas para o fortalecimento da capacidade de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Essas ações, além de possuírem um 
componente de articulação e integração intra e intersetorial, poten-
cializam a capacidade de execução das políticas de saúde. 

Justifi cativa 

Necessidade de fortalecimento da implementação do modelo de 
gestão descentralizada do SUS e a formulação e avaliação de políticas 
de saúde. 

Público-alvo Governo.

Resultados esperados

Gestão do SUS apoiada e qualifi cada; processo de descentralização e 
regionalização do SUS qualifi cado; processo de planejamento do SUS 
fortalecido; regulamentação do SUS aperfeiçoada; mecanismos de 
participação social aperfeiçoados; recursos fi nanceiros adequadamente 
alocados e otimizados; políticas de informação em saúde aperfeiçoadas; 
Sistema Nacional de Informação em Saúde moderni zado; Banco de 
Preços em Saúde mantido; Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde mantido; núcleos estaduais e regionais de economia 
da saúde e ciência e tecnologia estruturados; recursos humanos 
capacitados; reforma sanitária consolidada; Pacto de Gestão implantado 
nos 26 estados e Distrito Federal; patrimônio científi co, cultural e histórico 
da saúde no Brasil preservados; fundos de saúde organizados; produção 
editorial do Ministério da Saúde gerenciada; acervos informacionais no 
SUS gerenciados; e 13ª Conferência Nacional de Saúde realizada. 

1 O programa 0016 é coordenado pela Secretaria-Executiva (SE), porém, até setembro de 2007 a SCTIE administrou algumas ações do Programa 0016, sendo elas: ação 
6220, 6472 e 6219.

continua
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Estratégia de

implementação

Qualifi car a gestão do SUS; aperfeiçoar o processo de descentraliza-
ção e regionalização do SUS; implementar, aperfeiçoar e fortalecer o 
processo de planejamento, monitoramento e avaliação do SUS; aper-
feiçoar os mecanismos de participação social; apoiar a consolidação 
da reforma sanitária no país; gerenciar os acervos informacionais no 
SUS e preservar o patrimônio científi co, cultural e histórico da saúde 
no Brasil; promover a racionalização dos gastos e otimização dos 
recursos; defi nir critérios e parâmetros para alocação de recursos fi -
nanceiros de investimento; apoiar a estruturação do Centro de Eco-
nomia da Saúde e Ciência e Tecnologia no SUS; apoiar a organização 
e gestão dos fundos de saúde; realizar a 13ª Conferência Nacional de 
Saúde; aperfeiçoar as políticas de informação em Saúde; gerenciar 
a produção editorial do Ministério da Saúde; gerenciar o Banco de 
Preços em Saúde e Promover a gestão do trabalho e capacitação de 
recursos humanos. 

Potencialidades 

Como pontos fortes do Programa, destaca-se a possibilidade de ar-
ticulação entre as várias áreas do MS no desenvolvimento e aprimo-
ramento de ferramentas que potencializem a capacidade de gestão e 
de execução das políticas de saúde. 

Fonte: adaptado de Sisplam – Ministério da Saúde.

4.3.1 Principais Ações do Programa 0016 na SCTIE

As atividades descritas abaixo foram transferidas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Es-
tratégicos para a Secretaria-Executiva, por meio da Portaria GM nº. 2.246 de 6, de setembro de 2007.

4.3.1.1 Sistema de Informações sobre orçamentos públicos em Saúde – Siops (0016.6220)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

5.589 5.449 2.477.800,00 2.477.635,00
Produto: ente federativo monitorado

Atividades realizadas

O• rganização das reuniões da CT/Siops; 
A• poio aos Núcleos Estaduais de Apoio ao Siops – nos eventos realizados pelos núcleos da 
Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão, Goiás – envio de técnico e material; 
A• tendimento a estados e municípios visando à retirada de dúvidas contábeis e de informática; 
M• onitoramento da situação de entrega dos sistemas vigentes e dos anteriores;
B• usca ativa de municípios e estados que não transmitiram os dados do sistema vigente e 
dos anteriores; 
M• onitoramento da situação da autenticação dos responsáveis pelo envio dos dados ao Siops; 
C• onsolidação dos dados de gastos em Saúde pela União, nos mesmos moldes do Siops 
estadual e municipal, referentes ao exercício fi nanceiro de 2006; 
M• anutenção do sítio do Siops; 

continuação
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D• esenvolvimento dos sistemas informacionais – quatro por ano, com atualização do software 
pelas normas contábeis vigentes; 
D• isseminação das informações coletadas pelo Siops, pelo sítio do Siops, boletins, fôlderes 
e notas técnicas; 
A• nálise de balanços estaduais, referentes ao exercício fi nanceiro de 2006;
F• ornecimento de subsídios para aprovação do projeto de lei complementar previsto da 
Emenda Constitucional nº 29: 
 –  análise comparativa dos projetos de lei em andamento na Câmara dos Deputados e 

Senado Federal; 
–   participação em dois seminários da Câmara dos Deputados para discussão sobre o PLP 

01/03;
–  municiamento com dados disponíveis na página do Siops aos deputados e senadores 

quantos aos gastos em Saúde por estados e municípios, no período de 2000 a 2006;
–  acompanhamento das emendas parlamentares aos projetos de lei no Senado, quanto à 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29;
–  avaliação do impacto econômico das emendas adicionadas ao projeto de lei comple-

mentar do senador Tião Viana;
– acompanhamento da votação do PLP 01/03 na Câmara dos Deputados.

A• companhamento da aplicação da Emenda Constitucional nº 29:
–  avaliação comparativa dos gastos com ações e serviços públicos de saúde dos estados, 

refe rentes aos exercícios fi nanceiros de 2005 e 2006, visando subsidiar visitas do Ministro 
da Saúde aos estados;

–  cálculo da série histórica dos gastos da União com ações e serviços de saúde, após a reav-
aliação do PIB pelo IBGE.

D• ivulgação do Siops em instâncias internas e externas do MS:
– participação em reuniões da STN;
–  participação em Fóruns do Programa de Modernização do Controle Externo dos estados, 

Distrito Federal e municípios Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo 
dos estados, Distrito Federal e municípios brasileiros (Promoex).

R• eestruturação das planilhas de receitas e despesas do Siops – recodifi cação das contas de re-
ceita e despesa, visando hierarquizá-las de acordo com o estabelecido nas normas contábeis;
R• ealização da Ofi cina Nacional dos Núcleos Estaduais de Apoio ao Siops/2007;
A• valiação da documentação enviada pelos municípios incapacitados de envio de dados ao 
Siops, visando à classifi cação como “Sem Balanço”;
I• mplementação de ferramentas visando à diminuição de inconsistências de dados entre o 
software e a página.
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Resultados alcançados

E• nvio dos dados de 97,6% dos municípios e 96,3% dos estados ao Siops anual 2006;
E• nvio de dados de 71% dos municípios e 30% dos estados ao Siops semestral 2007 – em 
125 dias de disponibilização dos sistemas;
E• stados cujos municípios completaram 100% de entrega de municípios, nos seguintes anos:
– 2000 – RN; PA; GO; AM; MA;
– 2001 – RN; AM; PE;
– 2002 – RN; AC;
– 2003 – MS; AL;
– 2004 – MS;
– 2005 – CE; TO; SE; MS; MT;
– 2006 – SE; MS; AC; CE; SE; ES; SC; RR; AM; RS.

Produtos obtidos 

S• eis reuniões da CT/SIOPS realizadas; 
R• esolução de 500 pendências municipais e três estaduais;
E• nvio de dados por 5.429 municípios e 26 estados ao Sistema de Informações sobre Orça-
mento Público em Saúde (Siops) anual 2006;
E• nvio de dados por 3.923 municípios e oito estados ao Siops semestral 2007;
A• tendimento de 10.186 telefonemas e envio de 5.770 e-mails visando à retirada de dúvidas 
contábeis e de informática;
E• nvio de 9.291 e-mails para busca ativa de envio de dados e autenticação;
A• utenticação de 3.036 responsáveis pela transmissão de dados ao Siops;
E• laboração de 36 notas técnicas, sobre dados de aplicação de estados e municípios da 
Emenda Constitucional nº 29;
A• nálise de 22 processos judiciais visando à classifi cação de municípios como “Sem Balanço”;
F• ôlder do Siops atualizado e impresso;
E• laboração de 18 demandas.

4.3.1.2 Estruturação do Centro de Economia da Saúde (0016.6472)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

5 1 2.405.100,00 2.405.100,00
Produto: unidade apoiada

Atividades realizadas 

O ano de 2007 se caracterizou por alta instabilidade institucional para o Departamento de Econo-
mia da Saúde, o qual teve todas as suas atribuições, que estavam estabelecidas no vigente Regimento 
Interno do Ministério da Saúde, transferidas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos para a Secretaria-Executiva, apenas em setembro.



53

Essa situação causou difi culdades e atrasos para a realização das atividades programadas ao longo 
do ano, entretanto, apesar disso, houve esforço para mantê-las e muitas das que foram programadas 
foram executadas.

Em relação ao fomento e ao apoio à criação de núcleos estaduais de economia da saúde, discutiu-se 
com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) a estruturação do núcleo estadual a partir de 
abril. Outras reuniões foram realizadas até o seu estabelecimento em outubro. Também foi realizada 
reunião na SES-RN para estruturação do núcleo deste estado, o que ocorreu em maio.

No aspecto da divulgação de informação e ampliação do acesso na área de economia da saúde, 
realizaram-se reuniões do Comitê Gestor da BVS–ECOS para discussão da continuidade do projeto. 
Foram instaladas duas estações BVS: uma no Estado de Goiás e outra no Estado do Rio Grande do 
Norte. Ainda quanto à divulgação de informação, os técnicos do departamento apresentaram vários 
trabalhos para promoção do tema “Economia da Saúde” em fóruns de discussão com participação de 
gestores e comunidade acadêmica. 

Foi apresentado o pôster do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) no IV Congresso Brasi-
leiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, XIV Congresso da Associação Internacional de Política 
de Saúde, X Congresso da Associação Latino Americana de Medicina Social (Abrasco 2007) realizado 
em Salvador (BA) entre os dias 13 e 18 de julho. Também foi feita apresentação oral do PNGC no 13º 
Congresso de Inovação e Informática na Gestão Pública (Conip 2007), realizado em São Paulo (SP) en-
tre os dias 29 e 31 maio.

Foram feitos, ainda, cinco ciclos bimestrais de debates (Jornadas de Economia da Saúde), nos quais 
foram apresentados informes conjunturais sobre fi nanciamento e economia da saúde e abordados te-
mas de fundo, por conferencista convidado. As palestras foram transmitidas pelo Canal Saúde/Fiocruz. 
Os temas abordados foram:

I Ciclo 16/04/2007• 

– Avaliação econômica – epidemiológica das modalidades de terapias de substituição re-
nal no Brasil – Mariângela Leal Cherchiglia e Odilon Vianna Queiroz;

– A produção de informações estatísticas pelo SUS – Zélia Magalhães Bianchini.

II Ciclo 30/05/2007• 

– Os custos do diabetes – Luciana Ribeiro Bahia;
–  Banco de preços em Saúde – referencial de preços para subsidiar a formulação de políti-

cas e gestão – Mônica Samrsla.

III Ciclo 8/8/2007• 

– A importância da economia da Saúde no SUS – Elias Antônio Jorge;
– Seguridade social e SUS – Elias Antônio Jorge.

IV Ciclo 10/10/2007• 

– Siops: uma ferramenta da economia da saúde – Clementina Corah Lucas Prado;
–  Exemplos de ações para o fortalecimento da economia da saúde – o Núcleo Nacional de Eco-

nomia da Saúde (planilhas de custos e contas nacionais em saúde)– Ricardo de Abreu Vidal.
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V Ciclo 4/12/2007• 

– Catálogo de materiais como ferramenta de gestão – Mariana de Carvalho Barbosa 
Ramos.

– Economia da Saúde no SUS – Gênesis, estado da arte e perspectiva – Elias Antonio Jorge.

Produtos obtidos

Núcleo Estadual de Economia da Saúde do Estado de Goiás, criado;• 
Núcleo Estadual de Economia da Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, criado;• 
Projeto para criação de Sistema de Gestão de Compras Públicas em Saúde, elaborado;• 
Estação BVS criada no Estado de Goiás;• 
Estação BVS criada no Estado do Rio Grande do Norte;• 
Manual do Programa Nacional de Gestão de Custos, publicado;• 
Jornadas de Economia da Saúde, realizadas (cinco ao todo);• 
E• studo sobre a efi ciência dos sistemas municipais de saúde;
R• elatórios para inclusão ou exclusão de produtos para a saúde e medicamentos na lista de 
exceções à Tarifa Externa Comum (TEC);
E• studo para realização do desenho da cadeia produtiva dos preservativos no Brasil; 
E• studo sobre Seguridade Social e Financiamento do SUS;
E• studo sobre a evolução dos gastos do Ministério da Saúde com medicamentos;
M• etodologia, em parceria com o Ipea, para cálculo do custo indireto da diabetes e outras 
doenças crônicas.
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Gráfi co 7 – Execução da ação de Estruturação do Centro de Economia da Saúde

94,03%

5,97%

45º TC - Opas CGRL - Pagto de Temporários

Fonte: Siafi.

4.3.1.3 Gestão do Banco de Preços em Saúde – BPS (0016.6219)

META FÍSICA META FINANCEIRA

Programada Realizada
Programada

(dotação fi nal)

Realizada

(empenhado)

18 18 1.272.600,00 1.272.600,00
Produto: sistema mantido

Atividades realizadas 

D• esenvolvimento de nova plataforma para o BPS;
O• fi cina BPS/DATASUS/SES, para acordar processo de importação de compras via Arquivo 
XML e ajustes da sistemática de inserção de compras do novo sistema; 
C• adastro e treinamento de 29 novas instituições no BPS; 
P• articipação da articulação intersetorial abrangendo BPS/CATMAT/SOMASUS/SISLOG/Por-
tal Medicamentos, para viabilizar a interface entre os sistemas de modo a conversarem e se 
complementarem em atividades;  
A• brangência de 10.673 compras informadas no sistema, correspondendo a um volume 
fi nanceiro de R$1.585.851.607,77; 
E• struturação de tabelas de dados a serem corporativadas com os demais setores do MS e 
dispo nibilizadas no DBGeral/DATASUS. 
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C• onsolidada parceria com o Núcleo Estadual do Rio de Janeiro (NERJ) e MPF/RJ de incor-
poração das Unidades Federais/RJ no BPS e inclusão de suas compras no sistema (Acórdão 
1.565/2004/TCU).  
D• isponibilidade dos dados da base do BPS para subsidiar trabalhos de pesquisa realizados 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea/RJ), Fiocruz/RJ, Universidade de Austin/
Texas, Secre taria de Planejamento de Minas Gerais e auditorias de compras públicas (FNS, 
MPs e TCs), com realização de pareceres técnicos e demonstrativos de preços praticados para 
grupos de produtos;
P• articipação da XXIII Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul para lançamento do Banco 
de Preçows de Medicamentos do Mercosul e Estados Associados (BPM Mercosul – EA), cuja 
base tecnológica utilizada foi a mesma desenvolvida para o Banco de Preços Brasileiro; 
A• ssinatura de acordo de ministros do Mercosul, para implantação, treinamento e inserção 
de informações de compras dos países do Mercosul no sistema BPM. 11 – realização de 
videoconferência com os países do Mercosul, para ajustes do sistema BPM Mercosul – EA.  

Produtos obtidos

Banco de Preços para o Mercosul, que possibilita o comparativo de preços de medicamen-• 
tos para a região;
C• onsolidação de uma lista padrão de medicamentos comuns e prioritários para o Mercosul; 
A• ssinatura de acordo de ministros do Mercosul para implantação do BPM Mercosul – EA; 
N• ova plataforma para o BPS Brasil; 
T• abelas de dados corporativos no DB Geral/DATASUS;
N• ovas 29 instituições participando do BPS/Brasil; 
A• cordo entre as SES do RS, PR, MG e SP no desenvolvimento de um arquivo XML de 
importação de compras dos estados para o BPS.



57

5 Complexo Industrial e de Inovação em Saúde

5.1 Proposição de criação do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde 

O Ministério da Saúde estabeleceu como uma das estratégias prioritárias da atual gestão,  o desen-
volvimento e a inovação do Complexo Produtivo de Bens e Serviços de Saúde no país, fi cando a cargo 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), por intermédio do Departamento 
de Economia da Saúde, a consolidação de programas e ações que levem ao cumprimento desta estra-
tégia nacional de fomento, desenvolvimento e inovação para os insumos industriais na área da Saúde.

Na última década do século passado, quando predominaram as políticas neoliberais, ocorreu uma 
grande fragilidade da estrutura industrial brasileira em saúde, com a conseqüente perda de competiti-
vidade internacional das indústrias que fazem parte do complexo industrial da saúde. O defi cit acumu-
lado cresceu em, aproximadamente, US$ 700 milhões ao ano, no fi nal dos anos 80, para um patamar 
superior a US$ 5 bilhões ao ano, sobretudo para os produtos de maior densidade de conhecimento e 
tecnologia, a exemplo de fármacos e medicamentos, equipamentos médicos de base eletrônica, no-
vos materiais (órteses e próteses), hemoderivados, vacinas e reagentes para diagnóstico.

A perda de competitividade em saúde traz o risco de reforçar uma inserção perversa no país, tor-
nando o complexo industrial extremamente dependente em setores estratégicos tanto do ponto de 
vista tecnológico quanto das necessidades de saúde. Essa fragilidade do complexo industrial da saúde 
confi gura uma situação de vulnerabilidade para o Sistema Único de Saúde (SUS), que pode ser extre-
mamente danosa para o bem-estar da população e torna urgente o estabelecimento de estratégias 
nacionais na área de produção e desenvolvimento tecnológico de insumos estratégicos para a saúde, 
visando adquirir capacidade tecnológica e produtiva para atender às necessidades do SUS.

Em 2007, para atender às novas prioridades ocorreram alterações signifi cativas na estrutura e nas 
atribuições da SCTIE, sendo transferidas à Secretaria-Executiva as atividades anteriormente executa-
das pelo Departamento de Economia da Saúde, que passa, com uma nova conformação, a se ocupar 
com o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, à produção e à inovação no contexto do Complexo 
Industrial da Saúde (CIS), assumindo parte das atividades anteriormente afetas ao Departamento de 
Assistência Farmacêutica e ao Departamento de Ciência e Tecnologia. 

Com a nova estrutura, o Departamento de Economia da Saúde passou a contar com três áreas. A 
primeira, oriunda do Departamento de Assistência Farmacêutica, passou a ser denominada de Coor-
denação-Geral de Estudos e Projetos e continua a centrar suas atividades no fomento à produção e à 
inovação no âmbito dos laboratórios públicos, mas, com o papel ampliado de cobrir todo o segmento 
de base química e biotecnológica do Complexo Industrial da Saúde, onde se incluem os produtores 
de fármacos, biofármacos, imunobiológicos (soros e vacinas), sangue e hemoderivados, e reagentes 
para diagnóstico. 

Para cobrir o segmento de equipamentos e materiais de uso em saúde, foi criada uma nova área, 
denominada Coordenação-Geral de Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde, destinada a desen-
volver ações de fomento à inovação, à produção voltada à indústria de produtos médicos, que englo-
ba uma grande variedade de produtos e tecnologias, presente de forma intensiva nos programas de 
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assistência do SUS, que, portanto, não podem fi car sujeitos à dependência de importações, às oscila-
ções do mercado fi nanceiro internacional e, conseqüentemente, refém de estratégias competitivas 
descoladas do interesse nacional.

Uma terceira área, denominada de Gerência de Assuntos Regulatórios, incorporou uma série de 
atividades que vinham sendo desenvolvidas no Departamento de Ciência e Tecnologia e que impac-
tam direta e indiretamente no Complexo Industrial da Saúde, como é o caso dos assuntos ligados à 
biotecnologia, à biossegurança e ao patrimônio genético.   

Essas alterações de estrutura e atribuições ainda não estão totalmente formalizadas, pois depen-
dem da fi nalização do decreto presidencial que vai rever a estrutura de todo o Ministério da Saúde. 
Entretanto, foram publicadas portarias que atendem parcialmente as novas necessidades, como é o 
caso da Portaria GM/MS nº 2.246, de setembro de 2007, que remanejou as atividades anteriores do 
futuro DES para a Secretaria-Executiva e das portarias que estabeleceram as novas atribuições das três 
áreas subordinadas ao DES, que foram as Portarias GM/MS nº 2.804, 2.805 e 2.806, de 1º de novembro 
de 2007.

Neste contexto, o DES, por intermédio das duas coordenações ligadas ao Complexo Industrial da 
Saúde, elaborou e está propondo, ainda em 2007, a institucionalização no âmbito do SUS de dois 
programas de fomento à produção e à inovação, que passam a integrar um conjunto de políticas ado-
tadas para estimular a efi ciência produtiva no Complexo Industrial da Saúde. 

O primeiro programa, denominado Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e à Inova-
ção no Complexo Industrial da Saúde é dirigido aos laboratórios públicos, encarregados da produção 
de medicamentos e imunobiológicos e que são considerados por suas características e relevância es-
tratégica, prioritários para investimento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento do 
Complexo Industrial da Saúde, abrangendo toda a cadeia produtiva em que estão inseridos. 

A segunda proposta é a do Programa Nacional para Qualifi cação, Produção e Inovação em Equipa-
mentos e Materiais de Uso em Saúde no Complexo Industrial da Saúde, que tem como público-alvo a 
indústria de produtos médicos, que engloba uma grande variedade de produtos e tecnologias presen-
te de forma intensiva nos programas de assistência do SUS, que não podem fi car sujeitos à dependên-
cia de importações, às oscilações do mercado fi nanceiro internacional e, conseqüentemente, refém de 
estratégias competitivas descoladas do interesse nacional.

Os dois programas têm por objetivo geral promover o fortalecimento e a modernização dos pro-
dutores estratégicos do Complexo Produtivo da Saúde, por intermédio da ampliação da capacidade 
inovadora e da mudança do patamar competitivo, contribuindo para a redução da defasagem tecno-
lógica existente e para o desenvolvimento econômico, científi co e tecnológico do país.

Além de representar um passo importante para diminuir as fragilidades do SUS, os programas vêm ao 
encontro de uma série de prioridades estabelecidas por um conjunto de políticas nacionais estratégicas 
para o país, com destaque para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), a Política 
de Desenvolvimento da Biotecnologia e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Os programas serão executados pelo DES de forma integrada e coordenada com as instâncias do 
Ministério da Saúde mais envolvidas com o tema, especialmente as áreas responsáveis pelas ações de 
Atenção à Saúde e Assistência Farmacêutica, aliando as demandas tecnológicas e prioridades do SUS 
com as demandas dos mercados alvo do setor produtivo. Cabe destacar que, no dia 22 de outubro 
de 2007, durante o evento Pesquisa em Saúde, os programas foram apresentados para as instituições 
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que direta ou indiretamente estão envolvidas com as ações e propostas dos programas, que, puderam 
então, conhecer e apresentar contribuições às propostas apresentadas. 

Como os programas vão cumprir um papel de instrumentos indutores, organizadores e estrutu-
rantes de segmentos estratégicos para o desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, estão 
previstos, além do fomento específi co do Ministério da Saúde, investimento direto dos governos esta-
duais, das agências de fomento do país e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), conforme previsto no Termo de Cooperação e Assistência Técnica fi rmado entre o BNDES e 
Ministério da Saúde, no dia 5 de dezembro de 2007, para implementação de ações, programas e estu-
dos com vistas ao desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde.

Em 2007, independentemente dos novos programas, foram atendidas demandas referentes às so-
licitações dos produtores públicos que receberam recursos oriundos da funcional programática de-
nominada Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos, que recebeu, em 2007, um or-
çamento de 65,7 milhões de reais, totalmente executado, obedecendo a seguinte destinação: 46,9 
milhões de reais, destinados a 15 projetos dos laboratórios públicos, 9,2 milhões de reais, relativos a 
reempenhos de projetos de exercícios anteriores e o restante dos recursos, 9,6 milhões de reais, des-
tinados ao atendimento de outras prioridades da SCTIE.  A Secretaria de Atenção à Saúde também 
disponibilizou 6,3 milhões de reais, que foram destinados à aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para os Laboratórios Farmacêuticos das Forças Armadas.

Diante dos novos desafi os e das atribuições incorporadas, o Departamento de Economia da Saúde 
está somando esforços relevantes na realização de uma série de levantamentos e estudos que possam 
subsidiar a estruturação de suas ações. Destaca-se, em 2007, o início do estudo econômico que reali-
zará o acompanhamento contínuo da conjuntura econômica dos dois principais segmentos do Com-
plexo Industrial da Saúde, que abrangem a indústria de equipamentos e materiais de uso em saúde e 
a indústria farmoquímica e farmacêutica, de base química e biotecnológica, com uso humano. A ava-
liação da conjuntura se dará pelo acompanhamento mensal das variáveis econômicas referentes a seis 
temas relevantes, sob a ótica da cadeia industrial produtiva: Produção industrial; Emprego e renda; 
Comércio exterior; Investimento e Compras Governamentais. Este estudo produzirá duas publicações 
mensais (Boletins de Conjuntura), dirigidas ao público-alvo de cada segmento analisado. 

Outra importante frente de trabalho estabelecida em 2007 foi à participação na elaboração do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento da área da Saúde, que contemplou um eixo específi co para o Com-
plexo Industrial da Saúde. Com o lançamento do Programa Mais Saúde, no dia 5 de dezembro de 2007, 
estabeleceu-se que o eixo do Complexo Industrial da Saúde contará, nos próximos quatro anos (2008 a 
2011), com recursos fi nanceiros da ordem de R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão do Plano Plurianual, R$ 
3 bilhões do BNDES e R$ 900 milhões da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/CPMF para o 
fomento da capacidade produtiva e inovação nas indústrias privadas nacionais de medicamentos.

Com a concretização dos investimentos previstos, pretende-se garantir a implementação de todas 
as 14 medidas propostas para o eixo do Complexo Industrial da Saúde, o que demandará um esforço 
signifi cativo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em especial do DES, para 
atender as responsabilidades institucionais decorrentes da gestão direta ou indireta, das demandas 
relativas ao desenvolvimento do Complexo Industrial e de Inovação em Saúde.
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Entre as metas do Programa Mais Saúde, na área de incremento da produção nacional, destacam-se: 
o atendimento de 80% das necessidades do Programa Nacional de Imunizações (PNI), garantindo o 
acesso às novas vacinas – pneumococos, meningocócica AC, dupla viral e pentavalente (DPT + HiB + 
vacina contra hepatite B); aumento em 50% do quantitativo de medicamentos produzidos pelos labo-
ratórios farmacêuticos ofi ciais, incluindo insulina e medicação para o tratamento da aids; substituição 
de 20% da demanda por equipamentos e materiais do SUS por produtos nacionais como marcapas-
sos, ultrassonógrafos e mamógrafos e conclusão da Hemobrás, fábrica de hemoderivados em Goiana 
(PE) até 2010. 

O Programa Mais Saúde pretende ainda consolidar, como estrutura de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico e à inovação, no âmbito do CIS, a Rede Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, com 
a expansão institucional da Fiocruz em seis novas unidades; melhorar a estrutura física de 75% dos 
laboratórios centrais e de referência integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública; 
construir uma Unidade Nacional e reformar e equipar 30 centrais de Armazenamento de Insumos Crí-
ticos à Saúde (vacinas, remédios, inseticidas, entre outros); e, em parceria com o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, pretende estruturar duas redes de pesquisa clínica para atender às necessidades do SUS 
e criar dois centros nacionais de toxicologia para o atendimento a 100% da demanda da indústria da 
Saúde e das instituições de Ciência e Tecnologia. 

Também, pelo Programa Mais Saúde, o Brasil vai ganhar uma Rede Nacional de Biotérios, capaz de aten-
der às demandas do SUS e das instituições de ciência e tecnologia e também vai ter concluído o Centro 
de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, na Fiocruz, provendo o país de uma plataforma de serviços 
tecnológicos capaz de atender à demanda das instituições científi cas e tecnológicas das empresas.

O poder de compra do estado, decorrente do considerável porte das compras de produtos e ser-
viços na área da Saúde será mobilizado para promover o desenvolvimento das empresas brasileiras 
do Complexo Industrial da Saúde, tanto por intermédio da compra direta de produtos e processos 
inovadores e essenciais, quanto pelo estabelecimento de contrapartidas de acesso às tecnologias na 
aquisição pelo governo, no exterior, de signifi cativos lotes de produtos ou serviços.

No âmbito do Ministério da Saúde  já estão sendo estudadas e propostas alterações na legislação 
de compras, como a elaboração de uma portaria que dispõe sobre regras para as licitações, no âmbito 
da estrutura regimental do Ministério da Saúde, para aquisição de medicamentos, insumos farmacêu-
ticos, produtos médicos, produtos para diagnóstico de uso in vitro, produtos para autoteste, produtos 
biológicos e produtos para a saúde.
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6 Cooperação e Assistência Técnica com Organismo

Internacional 

Opas

O Termo de Cooperação e Assistência Técnica com a Organização Pan-Americana de Saúde é ope-
racionalizado mediante termos de ajustes fi rmados entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas), correspondendo cada termo assinado integrante do termo de coopera-
ção um plano de Ação e o respectivo plano de aplicação de recursos fi nanceiros, quando for o caso. 
Cada termo de ajuste detalhará os objetivos, meios, formas de participação, obrigações das partes, 
contribuições técnicas, fi nanceiras, de recursos humanos, de orçamento e forma de desembolso, des-
tinados a assegurar o normal e adequado cumprimento de cada termo.

Termo de Cooperação nº 24 – Opas

O Termo de Cooperação nº 24 – Opas tem como objeto fi rmar a Cooperação e Assistência Técnica 
entre o Ministério da Saúde e a Opas para desenvolvimento do programa de Assistência Farmacêutica 
nas ações de capacitação e informação para sua implantação no âmbito do SUS nas três esferas de 
governo, atendendo o princípio da descentralização.

Termo de Cooperação nº 47 – Opas

O Termo de Cooperação nº 47 – Opas tem como objeto garantir a continuidade da cooperação e 
assistência técnica entre o Ministério da Saúde e a Opas no desenvolvimento das atividades do Progra-
ma Desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Tecnologia em Saúde.

Unesco

O documento de projeto fi rmado entre o Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) tem por objetivo contribuir na implementação e desen-
volvimento do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde, apoiando a execução de suas ações. 
Esse projeto de Cooperação Técnica, denominado 914BRA2000, possibilitará estruturar, implantar 
e implementar suas atividades e ações visando à identifi cação, à produção e à utilização de conhe-
cimentos científi cos e tecnológicos pelos sistemas e serviços de saúde, de modo a melhorar a sua 
efi ciên cia e qualidade.
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