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O	acesso	aos	medicamentos	é	parte	fundamental	de	toda	política	farmacêutica	e,	por	extensão,	um	dos	pilares	fundamentais	das	políticas	de	saúde	pública.	Esse	acesso	enfrenta	crescentes	
dificuldades	e	desafios,	como	os	reduzidos	níveis	de	cobertura	e	fragilidade	financeira	dos	sistemas	
de	saúde,	as	limitações	das	redes	de	distribuição	de	medicamentos	e	os	problemas	gerais	de	acesso	
aos	serviços	sanitários	de	grande	parte	da	população.	Essa	situação	é	particularmente	grave	no	
caso	dos	medicamentos	de	alto	custo	devido,	em	parte	e	principalmente,	à	concessão	ao	inovador	
de	direitos	exclusivos	temporários	amparados	no	sistema	de	patentes	e	concebidos	como	veículo	
para	 o	 estímulo	 à	 inovação.	É	por	 isso	 que	os	Acordos	 de	Direitos	 de	Propriedade	 Intelectual	
relacionados	ao	Comércio	 (ADPIC)	programaram	um	conjunto	de	 flexibilidades	que	permitem	
aos	governos	 incrementar	melhorias	 no	 acesso	 a	 essas	 terapias	 inovadoras.	A	 inovação	para	 o	
desenvolvimento	de	novas	tecnologias	sanitárias	deve	estar	enquadrada	num	espaço	mais	amplo	
dentro	dos	esforços	entre	os	setores	para	melhorar	a	saúde	e	o	desenvolvimento1.

Um	aspecto	fundamental	do	acesso	aos	medicamentos	é	a	acessibilidade	(ou	acessibilidade	econô-
mica)	e	que	seu	custo	não	suponha	uma	proporção	excessiva	da	renda	de	forma	que	impeça	sua	
compra	ou	obrigue	o	usuário	a	renunciar	a	outros	bens	básicos	para	poder	adquirir	os	medicamen-
tos	de	que	precisa.	Caso	os	medicamentos	estejam	cobertos	por	um	seguro	social	e	sejam	gratuitos	
ou	 subvencionados	 para	 o	 usuário,	 o	 custo	 continua	 sendo	 importante,	 pois	 pode	 questionar	 a	
sustentabilidade	financeira	do	sistema.

A	falta	de	transparência	dos	mercados	e	as	assimetrias	de	informações	constituem	outro	dos	maio-
res	desafios	que	devem	ser	enfrentados	para	criar	condições	que	facilitem	a	sistematização,	 in-
corporação	e	melhoria	no	acesso	de	novas	tecnologias	nos	sistemas	nacionais	de	saúde	de	forma	
planejada	e	coerente	com	as	necessidades	sanitárias	reais	e	evidentes.

Por	tudo	isso,	é	fundamental	nesse	momento,	mais	do	que	nunca,	que	os	Estados	da	Região	es-
tejam	conscientes	da	necessidade	da	implementação	de	políticas	farmacêuticas	efetivas	e	emba-
sadas	na	avaliação	do	impacto	positivo	após	sua	implementação,	considerando	elementos-chave	
como	a	inovação	e	os	direitos	de	propriedade	intelectual.	Essas	políticas	baseadas	em	evidências	
acrescentam	valor	na	hora	de	planejar	políticas	públicas	sustentáveis.	Alguns	dos	novos	desafios	
apresentados	neste	documento	já	têm	uma	ampla	prática	no	contexto	internacional	(por	exemplo,	a	
avaliação	de	tecnologias	sanitárias	e	a	regulação	de	preços),	e	é	o	momento	de	ter	como	base	essas	
experiências	para	conseguir	uma	implementação	real	e	efetiva	nos	Estados	da	Região,	de	acordo	
com	as	recomendações	do	Relatório	da	Comissão	de	Direitos	de	Propriedade	Intelectual,	Inovação	
e	Saúde	Pública	da	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS).	

1 Organização Mundial da Saúde. Saúde Pública, Inovação e Direitos de Propriedade Intelectual: Relatório da Comis-
são de Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública. Genebra: OMS; 2006.
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Este	documento	apresenta	quatro	capítulos	e	dois	anexos.	O	capítulo	um	é	uma	introdução	à	ori-
gem	deste	documento	e	apresenta	seus	objetivos.	O	segundo	capítulo	apresenta	a	problemática	
dos	medicamentos	de	alto	custo	e	 fontes	 limitadas	e	os	diversos	pronunciamentos	e	 iniciativas	
implementadas	pela	OPAS/OMS	para	 enfrentar	 essa	problemática.	O	capítulo	 três	descreve	os	
desafios	que	a	Região	deverá	enfrentar	diante	dos	medicamentos	de	alto	custo	e,	finalmente,	o	
capítulo	quatro	propõe	uma	série	de	estratégias	de	futuro	para	ajudar	a	melhorar	o	acesso	a	estes	
medicamentos.	O	documento	apresenta	dois	anexos:	o	primeiro	nos	situa	nas	origens	do	Seminário	
e	o	segundo	resume	algumas	das	apresentações	realizadas	durante	o	evento.

1.1	 Antecedentes

O	presente	documento	foi	elaborado	a	partir	das	conclusões	do	I Encontro Internacional sobre 
Acesso a Medicamentos de Alto Custo e Fontes Limitadas,	 realizado	em	novembro	de	2008	e	
promovido	pela	Organização	Pan-Americana	da	Saúde	(OPAS)	e	os	Ministérios	da	Saúde	e	das	
Relações	Exteriores	do	Brasil,	no	qual	participaram	delegações	da	Argentina,	Barbados,	Brasil,	
Bolívia,	 Colômbia,	 Costa	 Rica,	 Chile,	 Equador,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 Jamaica,	
México,	Panamá,	Paraguai,	Peru,	República	Dominicana,	Suriname	e	Uruguai.	

A	convocatória	do	encontro	teve	como	marco,	a	experiência	da	Região	nas	negociações	conjuntas	
de	medicamentos	de	alto	custo	e	fontes	limitadas	(no	caso	dos	antirretrovirais,	ver	Anexo	I),	num	
contexto	regional	onde	a	proliferação	e	incorporação	de	novas	tecnologias	sanitárias,	especifica-
mente	medicamentos	de	alto	custo,	representa	um	gasto	significativo	que	ameaça	a	sustentabili-
dade	dos	serviços	públicos	de	saúde.	Esse	seminário	 teve	 ligação	 também	com	a	oportunidade	
apresentada	pela	Estratégia	e	Plano	de	Ação	Global	em	Saúde	Pública,	Inovação	e	Propriedade	
Intelectual	 (EGPA)	adotada	na	Assembleia	Mundial	de	Saúde,	em	maio	de	2008,	por	meio	da	
Resolução	WHA61.21,	e	cuja	implementação	na	região	das	Américas	é	objeto	de	uma	resolução	
no	Conselho	Diretivo	da	OPAS	(Resolução	CD48.R15)	(Quadro	1).
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Quadro 1: Estratégia e Plano de Ação Global sobre Saúde Pública, Inovação e 
Propriedade Intelectual

A Região das Américas deu suporte ao processo que resultou na aprovação da Estratégia e Plano de 
Ação Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual (WHA61.21) e na adoção da 
perspectiva regional para as Américas no marco da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/
CDR.48/15), como resultado de várias reuniões preparatórias de caráter sub-regional realizadas em 
La Paz (Bolívia), Rio de Janeiro (Brasil) e Paramaribo (Suriname), organizadas pelas respectivas au-
toridades nacionais com o suporte técnico da OPAS, e uma de natureza regional em Ottawa, Canadá, 
co-organizada entre a OPAS e a Health Canadá.

Na sua implementação, é importante levar em consideração as contribuições apresentadas nos oito 
capítulos da estratégia acordados:

1. Estabelecimento de uma ordem de prioridade das necessidades de pesquisa e desenvolvi-
mento.

2. Promoção das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

3. Criação de capacidade de inovação e melhoria da mesma.

4. Transferência de tecnologia.

5. Aplicação e gestão do regime de propriedade intelectual para contribuir para a inovação e 
promover a saúde pública.

6. Melhoria da difusão e acesso.

7. Promoção de mecanismos de financiamento sustentável.

8. Estabelecimento de sistemas de acompanhamento e apresentação de relatórios.

Torna-se necessária a adaptação do texto global acordado à realidade sócio-sanitária da Região, onde 
a capacidade limitada de pesquisa e desenvolvimento na saúde em geral e, especificamente, no âmbi-
to dos medicamentos, constitui um desafio importante. Também é necessária a criação de instrumen-
tos e mecanismos regionais de suporte à pesquisa, além do desenvolvimento de novas tecnologias 
em saúde que considerem o imperativo do acesso igualitário que aparece como uma possível ação a 
curto e médio prazos.

Para	enfrentar	aqueles	desafios	especificamente	relacionados	com	o	acesso	a	medicamentos	de	alto	
custo	e	fontes	limitadas	na	Região,	o	seminário	abordou	a	importância	da	inovação	e	avaliação	de	
tecnologias	sanitárias	como	determinantes	para	a	seleção	de	novos	medicamentos	inovadores	e	de	
alta	complexidade,	a	gestão	dos	direitos	de	propriedade	intelectual	num	espaço	de	respeito	e	pro-
moção	da	saúde	pública	e	o	conjunto	de	opções	existentes	para	melhorar	o	acesso	a	medicamentos	
de	alto	custo.	Entre	as	opções	apresentadas	estão	incluídas	a	regulação	e	negociação	dos	preços	dos	
medicamentos	e	 também	os	mecanismos	 inovadores	para	o	financiamento,	compra	e	desenvolvi-
mento	de	medicamentos.	Na	discussão	com	os	países	participantes	nesta	reunião	foi	proposto	como	
objetivo	a	elaboração	de	um	conjunto	de	recomendações,	além	da	identificação	daquelas	prioridades	
que	devem	direcionar	o	planejamento,	desenvolvimento	e	implementação	de	estratégias	e	políticas	
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públicas	destinadas	a	ampliar	o	acesso	a	medicamentos	de	alto	custo	no	marco	da	execução	da	pers-
pectiva	regional	da	Estratégia	Global.

1.2	 ObjetivOs

Considerando	o	anteriormente	exposto,	os	objetivos	deste	documento	são:
•	 Descrever	a	problemática	dos	medicamentos	de	alto	custo	e	fontes	limitadas,	analisando	suas	

causas,	especialmente	relacionadas	aos	incentivos	à	inovação	e	à	falta	de	competência	no	
mercado	farmacêutico;	e

•	 Identificar	políticas	e	estratégias	para	promover	o	acesso	e	assegurar	inovação	de	medica-
mentos	para	os	países	da	Região	dentro	do	contexto	da	perspectiva	regional	da	Estratégia	
Global	sobre	saúde	pública,	inovação	e	propriedade	intelectual.
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Os medicamentos 
de alto custo e 
fontes limitadas 
na agenda de 
políticas públicas

Capítulo 2:
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2.1	 O	prOblemA	dO	AcessO	AOs	medicAmentOs	de	AltO	
custO	e	fOntes	limitAdAs	nA	AméricA	lAtinA	e	nO	
cAribe

A	possibilidade	ou	não	de	ter	acesso	a	um	medicamento	constitui	uma	das	manifestações	mais	
claras	das	desigualdades	e	injustiças	entre	países	na	Região	e	entre	populações	dentro	dos	países.	
Os	aspectos	econômicos	do	acesso	aos	medicamentos	envolvem	grandes	dimensões	derivadas	do	
preço	dos	produtos	e	seu	impacto	nos	orçamentos	familiares	e	dos	sistemas	de	financiamento	do-
minantes	nos	diferentes	sistemas	de	saúde.

São	vários	os	fatores	que	constituem	barreiras	de	acesso	ao	medicamento:

1.	 Problemas	de	Pesquisa	e	Desenvolvimento:	a falta de pesquisa e desenvolvimento de me-
dicamentos para patologias predominantes no país e na região, como o caso das diversas 
doenças tropicais. Esses produtos não chegam a ser desenvolvidos, em geral, por falta de 
interesse econômico e atrativo para a indústria farmacêutica, como também pela ausência de 
incentivos à pesquisa por parte dos Estados.

2.	 Problemas	de	Disponibilidade:	que se constatam quando um medicamento foi desenvol-
vido, sua segurança e eficácia foram testadas, mas não há no país uma oferta suficiente do 
mesmo. Em alguns casos, trata-se de medicamentos cuja produção e/ou venda não tem con-
tinuidade por falta de interesse comercial dos fabricantes, já que devem ser vendidos a pre-
ço baixo, gerando assim margens de lucro muito limitadas. No extremo oposto, estão os 
medicamentos que são comercializados a altos preços e a oferta local fica afetada porque a 
demanda nacional não é suficiente para configurar um mercado atrativo para fabricantes e/
ou importadores.

3.	 Limitações	 dos	 Serviços	 de	 Saúde:	 em relação ao acesso a medicamentos, pode-se dizer 
que existem as mesmas barreiras de acesso que existem nos serviços de saúde. Em primeiro 
lugar, existem barreiras geográficas que excluem todos aqueles que residem a uma distância 
considerável de um centro de atendimento (serviço de saúde) e/ou de distribuidora (farmácia 
comercial ou pública). Em segundo lugar, existem barreiras culturais constatadas quando o 
modelo médico entra em choque com a cultura popular predominante. E em terceiro e úl-
timo lugar, há barreiras de cobertura e legais constatadas quando os sistemas de proteção à 
saúde não dispõem dos recursos para atender as necessidades sanitárias da população cober-
ta, ou não inclui determinados benefícios nos serviços oferecidos. 
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4.	 Limitações	no	Sistema	de	Fornecimento:	o fornecimento de provimentos médicos envolve 
uma função-chave e configura um subsistema de todo sistema de saúde. Ainda quando os 
serviços médicos sejam acessíveis e adequados, é necessário garantir uma gestão adequada 
do medicamento. Trata-se de um ciclo completo que vai desde sua seleção, a programação de 
requerimentos, a aquisição, o armazenamento, a distribuição e logística, até a utilização final 
do medicamento, incluindo prescrição, concessão e o consumo por parte do paciente.

5.	 Limitações	na	Acessibilidade: implica uma dimensão econômica e constitui uma das maio-
res barreiras no acesso aos medicamentos. Trata-se do desequilíbrio entre os recursos dispo-
níveis para financiar os medicamentos e o custo total pago pelos mesmos.

Os	problemas	de	acesso	se	tornam	mais	graves	no	caso	dos	medicamentos	de	alto	custo.	Sem	uma	
definição	uniforme,	suas	características	encontram-se	determinadas	por	diversos	fatores:	na	maio-
ria	dos	casos,	trata-se	de	medicamentos	para	doenças	de	grande	impacto	social	e/ou	com	grave	
risco	de	morte	 (HIV/Aids,	doenças	oncológicas	etc.),	ou	uma	população	objeto	muito	pequena	
(medicamentos	órfãos,	doenças	raras).	Sua	aquisição	constitui	uma	grande	carga	para	o	financia-
mento	do	sistema	público	de	saúde	e/ou	gasto	do	bolso	de	famílias	e	indivíduos.	

Alguns	países	da	Região	tentaram	uma	aproximação	conceitual	na	tentativa	de	definir	esse	tipo	de	
medicamento,	principalmente	por	meio	de	indicadores	qualitativos	(medicamentos	para	doenças	
com	alto	risco	à	vida,	por	exemplo)	e	quantitativos	(fixando	uma	quantia	como	referência	por	pa-
ciente,	ano	ou	tratamento)	Outras	expressões	habituais	para	referir-se	a	esse	tipo	de	medicamentos	
são	medicamentos	de	alta	complexidade,	relacionados	normalmente	a	procedimentos	de	adminis-
tração	complexos	e	custosos,	como	o	monitoramento	frequente	para	acompanhar	a	evolução	do	
doente	ou	condições	muito	precisas	para	seu	uso;	medicamentos	de	fontes	limitadas,	enfatizando	
uma	das	causas	quase	universais	do	alto	custo,	como	é	a	exclusividade.

A	noção	de	doenças	catastróficas,	caracterizadas	pela	gravidade	médica	e	elevado	custo	tanto	de	
medicamentos	como	de	outros	recursos	sanitários,	cuja	necessidade	implica	um	previsível	esforço	
econômico	para	quem	a	padece,	seja	do	indivíduo/cidadão	que	deve	pagar	tais	tratamentos	direta-
mente,	ou	do	sistema	público,	nos	casos	de	tratamento	com	cobertura	por	meio	do	financiamento	
público.	Sem	o	intuito	de	encontrar	uma	definição	universal,	todos	estes	fatores	(custo,	exclusi-
vidade,	novidade,	tipo	de	doença	etc.)	definem	as	características	deste	tipo	de	medicamentos	que	
provocam	graves	problemas	de	acesso	e	de	sustentabilidade	do	sistema.
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2.2	 sAúde	públicA,	inOvAçãO	e	prOpriedAde	
intelectuAl

Tanto	a	melhoria	da	eficácia	daqueles	medicamentos	 já	existentes	quanto	o	possível	desenvol-
vimento	de	novos	fármacos	para	doenças	atualmente	sem	respostas	são	responsáveis	em	grande	
parte	pelo	sucesso	do	processo	de	inovação.	As	políticas	de	promoção	da	inovação	devem	estar	
baseadas	 numa	 definição	 clara,	 transparente	 e	 operacional	 do	 que	 se	 entende	 por	 inovação	 no	
âmbito	sanitário.	Além	da	dificuldade	inerente	que	representa	a	tentativa	de	definir	o	conceito	de	
inovação,	estão	as	diversas	interpretações,	algumas	complementares	e	outras	contraditórias	entre	
si.	Com	frequência	costuma-se	 identificar	 inovação	com	o	valor	agregado	por	um	novo	conhe-
cimento	ou	produto,	mas	não	existe	consenso	sobre	como	medir	o	avaliar	 tal	valor.	Em	alguns	
casos	é	relacionado	à	geração	de	benefícios	empresariais	e,	por	conta	disso,	ao	desenvolvimento	
econômico,	derivado	das	vantagens	competitivas	que	possibilita	 a	 inovação.	Sob	a	perspectiva	
da	 saúde	pública,	 inovação	 se	 relaciona	com	aporte	 terapêutico	 (maiores	ganhos	em	saúde	em	
relação	aos	tratamentos	existentes)	e/ou	econômico	(menores	custos	com	tratamento)	enfatizando	
o	conceito	de	inovação	socialmente	necessária	ou	inovação	baseada	nas	necessidades	sanitárias,	
em	contraposição	à	inovação	percebida	exclusivamente	pela	sua	capacidade	de	gerar	benefícios	
para	os	titulares.	A	evidência	científica	da	avaliação	de	tecnologias	sanitárias	acentua	uma	falta	
de	inovação	terapêutica	real	de	muitos	dos	medicamentos	comercializados	em	anos	recentes,	que	
em	muitos	casos	constituem	novas	entidades	químicas	para	uso	farmacêutico	que	não	implicam	
melhoria	terapêutica	alguma	(também	conhecidos	como	medicamentos	me-toos)2,	embora	impli-
quem	um	aumento	considerável	do	seu	custo.	Nesse	sentido,	são	significativos	os	dados	forneci-
dos	no	Seminário	pelo	representante	da	instituição	regulatória	do	Brasil,	onde	após	a	realização	
das	avaliações	terapêuticas	dos	medicamentos,	mas	de	80%	dos	medicamentos	analisados	foram	
classificados	na	categoria	II,	reservada	para	aqueles	medicamentos	que	não	geram	nenhuma	vanta-
gem	terapêutica	adicional,	fato	que	confirma	os	dados	de	que	70%	dos	medicamentos	do	mercado	
farmacêutico	mundial	são	duplicados,	não	essenciais	e	variantes	menores	de	um	fármaco	original.	
Nesse	sentido,	parece	essencial,	especialmente	para	efeitos	de	regulação	e	financiamento	público,	
definir	inovação	em	termos	de	aporte	terapêutico	e	condicionar	o	financiamento	público	ao	alcance	
desse	aporte.

A	situação	atual	da	inovação	e	dos	medicamentos	de	alto	custo	está	determinada	principalmente	
pelo	modelo	vigente	de	promoção	da	Pesquisa	e	o	Desenvolvimento	(P+D),	onde	o	mercado,	isto	

2 Entendemos por me-toos aquelas “novas entidades químicas para uso farmacêutico que não representam melhoria 
terapêutica genuína alguma” em CORREA, Carlos María. Ownership of knowledge: the role of patents in pharma-
ceutical R&D. Bull World Health Organ [online]. 2004, v. 82, n. 10, pp. 785 http://www.scielosp.org/pdf/bwho/v82n10/
v82n10a15.pdf.
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é,	a	existência	de	uma	demanda	solvente,	é	quem	determina	as	prioridades.	Esse	modelo	depende	
em	grande	parte	de	uma	proteção	efetiva	dos	benefícios	de	exploração	exclusiva	relacionados	aos	
direitos	de	propriedade	intelectual	conferidas	ao	titular	da	patente.	

A	evolução	da	problemática,	tanto	na	escala	global	quanto	no	âmbito	nacional,	com	a	discussão	e	
aprovação	do	Acordo	de	Direitos	de	Propriedade	Intelectual	relacionados	ao	Comércio	(ADPIC)	
e	a	inclusão	pela	primeira	vez	em	escala	global	de	produtos	e	processos	farmacêuticos	como	ma-
téria	suscetível	de	proteção	da	propriedade	intelectual,	implica	uma	transformação	significativa	da	
pesquisa,	produção	e	comércio	de	medicamentos.	A	inquietação	suscitada	diante	do	seu	eventual	
impacto	sobre	o	acesso	a	medicamentos	essenciais	levou	a	uma	nova	reflexão	entre	todos	os	atores	
envolvidos	(dos	âmbitos	público,	privado,	acadêmico,	industrial	e	científico)	sobre	a	necessidade	
de	conciliar	os	interesses	da	entidade	que	realiza	a	pesquisa	e	se	torna	titular	dos	direitos	de	patente	
e	as	necessidades	de	acesso	das	maiorias,	especialmente	em	países	em	vias	de	desenvolvimento.	
A	adoção	por	parte	dos	membros	das	Nações	Unidas	(ONU)	dos	Objetivos	de	Desenvolvimento	
do	Milênio	(ODM)3	em	setembro	de	2000	e	muito	especialmente	a	aprovação	da	Declaração	de	
Doha	sobre	ADPIC4	e	Saúde	Pública	no	marco	da	Organização	Mundial	do	Comércio	(OMC)	em	
novembro	de	2001	constituem	pontos	determinantes	de	uma	discussão	que,	alimentada	pelo	im-
pacto	das	pandemias	e	a	inacessibilidade	aos	tratamentos,	envolve	como	principais	elementos	as	
necessidades	de	saúde	pública	e	a	proteção	de	direitos	de	propriedade	intelectual5.

A	atenção	da	OMS	na	problemática	da	inovação	foi	consolidada	com	o	apoio	por	parte	dos	estados-
membros	para	a	convocatória	de	uma	Comissão	de	Direitos	de	Propriedade	Intelectual,	Inovação	e	
Saúde	Pública	(CIPIH)	que	analisará	o	contexto	do	acesso	a	medicamentos	desde	uma	perspectiva	
integral	que	considerará	tanto	os	requerimentos	de	proteção	da	propriedade	intelectual	quanto	os	
mecanismos	de	estímulo	à	inovação	sobre	os	quais	estes	se	justificam	atualmente.	Em	definitivo,	
foi	um	esforço	para	identificar	os	principais	obstáculos	de	um	sistema	de	P+D	ditado	pelo	merca-
do	e	desprovido	de	uma	perspectiva	de	promoção	e	proteção	à	saúde.	Os	vértices	da	problemática	
foram	identificados,	por	um	lado,	com	o	necessário	estímulo	à	inovação	no	campo	farmacêutico	

3 Os ODM apresentam como meta 17 a necessidade de oferecer acesso aos medicamentos essenciais nos países 
em desenvolvimento.
4 Alguns países contam com uma legislação considerada como ADPIC plus, com medidas adicionais como extensão 
da patente, proteção, exclusividade, dados de teste, vínculo entre situação das patentes e concessão de registro sa-
nitário, entre outras.
5 Organização Pan-Americana da Saúde. Relatório do Grupo de Trabalho. Aspectos dos direitos de propriedade intelec-
tual relacionados ao comércio (TRIPS) e acesso a medicamentos: Foco na Análise nas Américas: Manágua, Nicarágua, 
14 a 16/04/2004. http://www.paho.org/english/ad/fch/ai/Trade_related_intellect_property_rights(TRIPS).pdf e
Organização Pan-Americana da Saúde. Relatório do Grupo de Trabalho 2005. Aspectos dos direitos de propriedade 
intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC) e o acesso a medicamentos. Santo Domingo, República Dominicana, 4 
a 6/04/2005. http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/Derechos_de_propiedad_intelectual_(ADPIC).pdf AD/FCH/AI/
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e	por	outro,	com	a	necessidade	de	acesso	da	população.	Foram	incluídos	também	outros	fatores,	
desde	os	vazios	na	pesquisa	de	doenças	que	afetam	desproporcionalmente	países	em	vias	de	desen-
volvimento	(conhecidas	como	doenças desatendidas),	até	os	desafios	do	financiamento	para	sus-
tentar	o	desenvolvimento	de	medicamentos	além	dos	possíveis	retornos	ou	benefícios	comerciais,	
passando	pelos	obstáculos	tradicionais	do	acesso	a	medicamentos:	carências	dos	sistemas	públicos	
de	saúde,	deficiências	nos	mecanismos	de	distribuição	ou	dificuldades	inerentes	à	adaptação	de	
tratamentos	e	formulações	para	populações	vulneráveis.

Entre	as	conclusões	da	Comissão	de	Direitos	de	Propriedade	Intelectual,	Inovação	e	Saúde	Pública	
(CIPIH)	foi	destacada	a	necessidade	de	formar	um	Grupo	de	Trabalho	Intergovernamental	sobre	
Saúde	Pública,	Inovação	e	Propriedade	Intelectual	para	discutir,	negociar	e	elaborar	uma	Estratégia	
Global	e	um	Plano	de	Ação	que	estabeleça	a	estrutura	fundamental	para	a	consolidação	das	reco-
mendações	da	CIPIH6,	a	partir	de	uma	posição	comum	e	consensual	da	comunidade	internacional.	
Essas	foram	as	origens	do	Grupo	de	Trabalho	Intergovernamental	sobre	Saúde	Pública,	Inovação	e	
Propriedade	Intelectual	(IGWG,	em	inglês)	que	entre	dezembro	de	2006	e	maio	de	20087	elaborou	
a	Estratégia	Global	e	o	Plano	de	Ação	para	Saúde	Pública,	Inovação	e	Propriedade	Intelectual	col-
hidas	na	Resolução	WHA61.218.	É	bom	destacar	que	a	Região	teve	uma	participação	importante9	
em	todo	o	processo	de	discussão	da	Estratégia	Global	e	Plano	de	Ação	e	demonstrou	regionalmen-
te	seu	interesse	efetivo	na	implementação	das	ações	aprovadas	na	Resolução	WHA	61.21,	com	a	
Resolução	CD.48.R15,	confirmando	a	responsabilidade	da	OPAS	na	implementação	da	Estratégia	
nas	Américas	junto	com	a	OMS.

A	proposta	de	novos	modelos,	por	exemplo,	o	financiamento	público	(nacional	e	internacional)	
da	pesquisa	e	a	recompensa	à	inovação	mediante	mecanismos	alternativos	ou	complementares	ao	
sistema	de	patentes	(por	exemplo,	os	prêmios	e	outros	sistemas	de	compensação10),	pode	ajudar	na	
melhoria	das	condições	de	acesso	perante	a	inovação.	

6 Organização Mundial da Saúde. Saúde Pública, Inovação e Direitos de Propriedade Intelectual: Relatório da Co-
missão de Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública. Genebra: OMS; 2006. http://www.who.int/
intellectualproperty/documents/thereport/SPPublicHealthReport.pdf
7 Sessões de trabalho e documentos relevantes do processo disponíveis em http://www.who.int/phi/documents/es/.
8 WHA61.21Estratégia mundial e plano de ação sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual http://www.
who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-sp.pdf.
9 Destacar a aprovação de um documento de consenso sub-regional entre um conjunto importante de estados-
membros, com o nome de Documento do Rio contribuiu em grande medida para concentrar as preocupações e 
principais demandas na região. Acessível em http://www.who.int/phi/public_hearings/second/regional_consultations/
Sub-regional_Consensus_Document.pdf.
10 Para ver alguns dos sistemas de financiamento atuais, consulte o Relatório da Comissão de Direitos de Proprieda-
de Intelectual, Inovação e Saúde Pública OMS/CIPIH/2006/1. Op. cit. pág. 88. http://www.who.int/intellectualproperty/
documents/thereport/SPPublicHealthReport.pdf
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No	entanto,	é	difícil	promover	a	eficiência	da	pesquisa,	pois	não	se	conhecem	antecipadamente	
a	probabilidade	de	sucesso	nem	o	custo	ou	lucros	da	inovação	futura.	Para	uma	promoção	mais	
eficiente	da	inovação	existe	a	possibilidade	de	estabelecer	sistemas	mistos	nos	quais	uma	parte	da	
retribuição	seja	concedida	ao	inovador	a	fundo	perdido,	ao	selecionar	um	projeto,	e	outra	parte	
esteja	condicionada	à	conquista	de	determinados	objetivos.	A	avaliação	de	tecnologias	sanitárias	
para	promover	o	tipo	de	inovação	desejada	pode	ser	aplicada,	portanto,	na	fase	de	financiamento	
da	pesquisa,	condicionando	o	financiamento	a	determinados	objetivos	ou	patologias.	

Quadro 2: Resoluções e pronunciamentos da OPAS/OMS sobre acesso a medicamentos 
essenciais, inovação e propriedade intelectual

2002 WHA55.14 Assegurando acessibilidade aos medicamentos essenciais.

2003 WHA56.27 Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública.

2006 WHA59.24 Saúde pública, inovação, investigações sanitárias essenciais e direitos de proprie-
dade intelectual: rumo a uma estratégia global e a um plano de ação.

2007 WHA 60.30 Saúde pública, inovação e propriedade intelectual.

2008 WHA61.21 Estratégia mundial e plano de ação sobre saúde pública, inovação e propriedade 
intelectual.

2004 CD45.R7 Acesso aos Medicamentos.

2004 CD45.R10 Ampliação do tratamento como parte da resposta integral à infecção por HIV/Aids.

2005 CD.46.R15 Plano Estratégico Regional da OPAS para HIV/Aids/DST para o período 2006-
2015.

2006 CD.47.R7 Saúde Pública, as pesquisas sanitárias, a produção de medicamentos essenciais 
e o acesso aos mesmos.

2008 CE142/INF/4 Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre Saúde Pública, Inovação e Pro-
priedade Intelectual: Situação Atual.

2008 CD48.R15 Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual: Uma Perspectiva Regional.

2.3	 AtOres	e	respOnsAbilidAdes

Vários	atores	enfrentam	estes	novos	desafios	de	acessibilidade	aos	medicamentos	de	alto	custo	a	
partir	de	diferentes	perspectivas.	Os	governos,	preocupados	com	o	aumento	das	despesas	farma-
cêuticas	e	com	a	sustentabilidade	dos	sistemas	públicos	de	saúde,	devem	propor	planos	de	ação	
estratégicos	que	possibilitem	perceber	antecipadamente	diante	desta	nova	realidade,	baseados	nas	
necessidades	sanitárias,	evidências	científicas	e	avaliações	de	gasto	e	impacto	orçamentário.	As	
negociações	 com	 a	 indústria	 sobre	 as	 prioridades	 no	 financiamento,	 as	 campanhas	 de	 sensibi-
lização	 e	 informação	 independentes	 sobre	 o	 aporte	 terapêutico	 dos	 novos	medicamentos	 entre	



O acesso aos medicamentos de alto custo nas Américas: contexto, desafios e perspectivas 15

profissionais	de	saúde	e	sociedade	civil,	o	financiamento	seletivo	baseado	na	sua	inovação	e	valor	
terapêutico	agregado	podem	ser	algumas	das	estratégias	a	serem	seguidas.	

A	 indústria,	 nesse	 sentido,	 deve	 ser	 parte	 da	 solução	 e	 não	do	problema	de	 acessibilidade.	Seus	
interesses	na	obtenção	de	lucros	são	compatíveis	com	os	objetivos	sociais	de	inovação	e	acesso,	e	
não	devem	se	opor	a	estes.	A	indústria	farmacêutica,	nesse	sentido,	tem	um	papel	importante	e	uma	
responsabilidade	explícita	para	garantir	a	acessibilidade	daqueles	mesmos	produtos	que	produz	e	
comercializa.	Seu	interesse	em	maximizar	lucros	e	receita	não	pode	prevalecer	sobre	sua	responsa-
bilidade	social	no	marco	da	promoção	da	saúde	pública	tanto	no	nível	nacional	quanto	internacional.	
A	implementação	de	instrumentos	como	os	orçamentos	farmacêuticos	prospectivos	fechados	(com	
devolução),	onde	é	fixado	um	limite	máximo	de	contribuição	pública	e	o	excedente	deve	ser	assumi-
do	(parcial	ou	totalmente)	pela	indústria;	ou	os	contratos	de	risco	compartilhado,	onde	os	governos	
e	indústria	combinam	os	detalhes	da	retribuição	sobre	certos	medicamentos	de	alto	custo	em	relação	
a	determinadas	variáveis	(efetividade,	volume	de	vendas,	resultados	em	saúde	etc.)	são	novos	meca-
nismos	que	apresentam	a	necessidade	inegável	de	negociações	e	entendimento	entre	os	dois	atores.

Os	 profissionais	 de	 saúde	 têm	 também	papel	 fundamental	 diante	 dessa	 nova	 problemática	 dos	
medicamentos	de	alto	 custo	como	principais	garantidores	dos	 instrumentos	do	uso	 racional	do	
medicamento.	A	falta	de	transparência	e	de	conhecimento	sobre	elementos	como	os	preços	dos	
medicamentos	é	responsável	pela	falta	de	sensibilidade	em	relação	a	estes.	Por	tudo	isso,	deve-se	
lançar	mão	de	ferramentas	como	a	medicina	baseada	na	evidência,	critérios	de	eficiência	e	conhe-
cimento	sobre	os	preços	dos	medicamentos	para	suas	decisões	clínicas	e	terapêuticas.

Os	cidadãos	são,	da	mesma	forma,	parte	importante	desse	processo	de	racionalização	diante	des-
sa	nova	situação	e	devem	estar	conscientes	dos	desafios	que	enfrentam	os	sistemas	de	saúde.	Os	
instrumentos	que	regulam	a	demanda	e	nos	quais	os	cidadãos	são	protagonistas	(co-pagos	em	suas	
diversas	variantes,	campanhas	de	educação	e	sensibilização	etc.)	são	importantes	para	enfrentar	es-
ses	desafios	com	garantias	de	sucesso.	Ao	mesmo	tempo,	o	aumento	da	visibilidade	das	diferentes	
expressões	da	sociedade	civil	organizada	diante	da	nova	realidade	pode	contribuir	para	identificar	
possíveis	soluções,	promovendo	o	estabelecimento	de	regulamentos	e	políticas	públicas	que	favo-
reçam	melhores	condições	de	acesso.
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3.1	 evOluçãO	dA	AgendA	de	“acesso ou inovação” AO	
“acesso e inovação”

Tradicionalmente,	as	políticas	farmacêuticas	dos	países	da	Região	centralizaram	seus	objetivos	
nas	áreas	de	acesso,	qualidade	e	uso	racional	dos	medicamentos	num	marco	de	contenção	do	gasto	
complementado	em	alguns	casos	com	a	promoção	de	produção	e	uso	de	medicamentos	genéricos.	
Os	instrumentos	mais	frequentemente	utilizados	foram	a	identificação	e	atualização	de	listas	de	
medicamentos	essenciais	(listas	positivas	ou	quadros	básicos	de	medicamentos)11,	promoção	do	
uso	de	medicamentos	genéricos	e	a	implementação	de	mecanismos	de	controle	de	preços.	Porém,	
continua	sendo	preocupante	os	escassos	sucessos	atingidos	em	alguns	dos	objetivos,	com	a	baixa	
circulação	dos	medicamentos	genéricos	na	Região,	onde	em	países	como	Brasil	“os	medicamentos	
genéricos	representam	14%	do	faturamento	e	16%	do	volume	total	de	vendas”12.

Nos	últimos	vinte	anos,	um	novo	conjunto	de	 fatores	condicionantes	se	consolidou	na	Região,	
exigindo	uma	readequação	das	políticas	farmacêuticas	e,	em	alguns	casos,	mudanças	nos	objetivos	
e	instrumentos.	Em	primeiro	lugar,	percebe-se	em	termos	globais	uma	menor	taxa	de	inovação	
(menos	Novas	Entidades	Químicas	 –	NCE)	 combinada	 com	um	menor	 aporte	 terapêutico	 dos	
Novos	medicamentos,	apesar	de	ser	menor	o	investimento	em	P+D.	Também	se	destaca	o	aumento	
do	preço	de	medicamentos	inovadores,	com	claras	consequências	negativas,	tanto	para	o	sistema	
público	de	financiamento	quanto	para	a	capacidade	pública/privada	de	compra.	Ao	mesmo	tempo	
se	consolida	uma	globalização	do	mercado	e	uma	homogeneização	de	fato	das	medidas	de	pro-
teção	da	propriedade	intelectual	(generalização	da	patente	por	um	período	de	15	a	20	anos)	que	
obviamente	afeta	 também	aos	medicamentos.	Porém,	existem	diversos	outros	 fatores,	 como	as	
crescentes	demandas	por	parte	das	sociedades	nacionais	para	a	universalização	da	cobertura	e	a	
melhoria	do	acesso	aos	serviços	de	saúde,	assim	como	a	vontade	política	de	promover	atividades	
de	inovação	biomédica	e	farmacêutica	num	crescente	número	de	países	emergentes	que,	sem	dú-
vida,	condicionam	esta	nova	realidade.

Como	consequência	da	combinação	dos	fatores	acima	enumerados,	muitas	das	políticas	de	regu-
lação	 econômica	do	medicamento	utilizadas	 tradicionalmente	perderam	ou	viram	 reduzida	 sua	
efetividade.	É	preciso	avaliar	seu	funcionamento	nas	atuais	circunstâncias	e,	uma	vez	realizada	

11 Um resumo da evolução das políticas farmacêuticas na região das Américas e uma análise de casos específicos 
no âmbito nacional pode ser encontrado em “Los Medicamentos essenciais na Região das Américas: conquistas, difi-
culdades e desafios” editado pela OPAS em 2007 e acessível em http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/DocTecnico-
Meds%20Esencs%20en%20laRegi%C3%B3n-2007.pdf.
12 Ver apresentação de Odete Gialdi, ‘Acesso a Medicamentos de Alto Custo’, no Anexo II deste documento.
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essa	avaliação,	modificá-las	ou	substituí-las	para	atingir	os	objetivos	de	acesso	e	inovação	que	a	
sociedade	busca.	

3.2	 ArticulAçãO	entre	sAúde,	ciênciA	e	tecnOlOgiA	e	
indústriA	

Como	objeto	de	políticas	públicas,	os	medicamentos	não	são	apenas	foco	de	preocupação	sanitária	
já	que,	por	tratar-se	de	bens	comerciais	de	produção	industrial,	representam	um	especial	interesse	
no	planejamento	de	estratégias	de	crescimento	econômico.	Além	disso,	um	segmento	desse	mer-
cado	apresenta	um	forte	ritmo	inovador	gerando	e	demandando	um	intensivo	uso	de	conhecimento	
e	informações.	Estas	três	dimensões	(a	política	industrial,	de	ciência	e	tecnologia	e	a	política	sani-
tária)	constituem	os	vértices	de	um	triângulo	que	devem	articular-se	na	formulação	das	políticas	
farmacêuticas	no	âmbito	nacional	e	regional.

Para	 abordar	 as	 novas	 condicionantes	 e	 fatores	 que	 intervêm	na	 inclusão	 da	 problemática	 dos	
medicamentos	na	 agenda	de	políticas	 públicas,	 é	 necessário	 desenvolver	 estratégias	 integradas	
que	atendam	a	relação	e	interdependência	entre	acesso,	desenvolvimento	industrial	e	inovação	(in-
cluindo	o	acesso	à	inovação).	Novamente	é	necessário	envolver	mediante	o	diálogo	e	coordenação	
aqueles	atores	com	responsabilidade	e/ou	autoridade	nos	diversos	âmbitos	públicos	e	privados	do	
medicamento:	sistema	de	saúde,	setor	industrial,	organismos	de	propriedade	intelectual,	além	de	
autoridades	reguladoras,	outras	dependências	estatais,	academia	e	entes	legisladores	ou	de	caráter	
judicial,	e	sociedade	civil.

Em	alguns	países	foram	implementadas	diversas	alternativas	para	promover	o	acesso	da	população	
a	medicamentos	inovadores	estratégicos.	Nos	países	que	lideram	a	pesquisa	em	saúde	(por	exem-
plo,	Estados	Unidos,	Grã-Bretanha,	Canadá,	França	etc.),	o	fomento	é	realizado	sob	a	coordenação	
dos	órgãos	governamentais	responsáveis	pela	política	setorial	com	o	apoio	de	instituições	acadê-
micas13	que	entendem	a	pesquisa	como	um	instrumento-chave	no	seu	desenvolvimento	e	prestígio.	
Nesse	sentido,	devem	ser	mencionados	os	Institutos	Nacionais	de	Saúde	dos	Estados	Unidos	como	
exemplo	de	centros	com	grandes	investimentos	públicos	na	pesquisa	básica	em	saúde,	às	vezes	
com	a	colaboração	do	setor	privado.	Outros	países	da	Região	também	começam	a	trabalhar	nesse	
campo,	como	é	o	caso	da	experiência	cubana	na	criação	de	uma	rede	de	instituições	científicas	
interrelacionadas14.	

13 Segundo relatório da CIPIH “a Universidade da Califórnia é a entidade que possui o maior número de patentes 
sobre ADN, seguida do Governo dos Estados Unidos, por meio dos Institutos Nacionais de Saúde”.
14 Ver apresentação de Isis Yera Alós ‘Experiência cubana na inovação farmacêutica’, no Anexo II deste documento 
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É	 importante	destacar	que	na	Região	os	organismos	governamentais	 responsáveis	pela	política	
setorial	não	têm	ainda	toda	a	governabilidade	necessária	na	definição	de	prioridades	para	o	des-
envolvimento	de	inovações.	Porém,	alguns	países	com	forte	vocação	industrial	podem	definir	as	
prioridades	de	um	modo	integral	e	no	marco	das	necessidades	reais	nacionais	ou	regionais,	e	não	
determinadas	por	realidades	exógenas.	As	vantagens	comparativas	de	um	modelo	vertical	se	tor-
nam	evidentes	na	possibilidade	de	aproximação	das	prioridades	de	pesquisa	com	as	prioridades	da	
política	setorial	e	de	mobilização	de	mais	e	novos	recursos	para	o	fomento	à	pesquisa,	ao	desen-
volvimento	e	à	inovação.

3.3	 usO	rAciOnAl	dO	medicAmentO	perAnte	O	
mercAdO

A	pressão	e	grande	variedade	de	produtos	no	mercado	de	medicamentos	exigem	estratégias	e	meca-
nismos	potentes	que	assegurem	independência	aos	tomadores	de	decisões,	como	garantia	da	saúde	
dos	indivíduos.	Várias	dessas	estratégias,	conhecidas	e	normalmente	chamadas	de	recomendações	
tanto	em	documentos	oficiais	quanto	em	acadêmicos,	exigem	vontade	política,	convocatória	aos	
setores	envolvidos,	planejamento,	impulso	sustentável,	monitoramento	e	avaliação	dos	resultados.	

Desde	1977,	a	OMS,	com	a	colaboração	técnica	de	um	Grupo	de	Especialistas,	vem	preparando	
e	atualizando	periodicamente	uma	lista	de	medicamentos	essenciais	e	recomenda	que	cada	país	
adapte	a	 lista	a	 suas	próprias	necessidades	de	 saúde.	Por	volta	de	1995,	mais	de	120	países	 já	
tinham	adotado	 listas	nacionais	de	medicamentos	essenciais.	A	Região	 foi	por	esse	caminho	e	
o	conceito	foi	incorporado	com	leves	variações	por	quase	todos	os	países.	Ver	um	exemplo	no	
Quadro	3.

De	 fato,	um	 indicador	do	uso	 racional	de	medicamentos	num	país	é	definido	pela	existência	e	
atualização	periódica	das	mencionadas	 listas	ou	 formulários	de	medicamentos	 essenciais.	Essa	
conquista,	porém,	carece	de	valor	em	si	e	apresenta	de	forma	inegável	a	necessidade	de	promover	
consciência	e	visibilidade	das	suas	vantagens	para	conseguir	uma	participação	e	instrumentação	
efetiva.	O	exercício	e	manejo	de	critérios	subjacentes	após	a	elaboração	de	um	formulário	e	a	di-
fusão	dos	conceitos	que	o	sustentam	devem	manter-se	atualizados,	assim	como	o	formulário	em	
si,	diante	dos	membros	da	equipe	de	saúde.	A	estratégia	de	seleção	de	medicamentos	com	base	em	
evidências	representa	uma	tarefa	que,	embora	considere	a	oferta,	não	parte	desta,	e	sim	das	neces-
sidades	decorrentes	das	patologias	prioritárias.	Isso	se	opõe	à	crença	promovida	pelo	mercado,	não	
só	entre	profissionais,	mas	na	sociedade,	de	que	o	“novo”	e	“caro”	é	melhor.	
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Quadro 3: Experiência Brasileira: Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

O Brasil fez alterações recentes na sua Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), entre as quais podemos 
destacar a criação dos Fundos Setoriais, a Lei de Inovação, a chamada “Lei do Bem”(isenção tributária), a regula-
mentação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e os programas Pró-Farma I 
e II do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

No contexto atual, marcado pela verticalidade, com orientação setorial e mais voltado para o fomento tecnológico e 
a inovação, devido à sua proximidade com a política setorial. No Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (EMBRAPA), a PETROBRAS e o Ministério da Defesa são casos de êxito do modelo vertical.

O Ministério da Saúde (MS) inicia seu próprio modelo de desenvolvimento em CT&I, considerando a saúde como 
condição de cidadania, espaço destacado de desenvolvimento, fonte de geração de renda, de investimentos e de 
emprego e fonte de inovação e de conhecimento estratégico no contexto da 3ª Revolução Tecnológica. Isso de-
mandou a evolução da estrutura do Ministério da Saúde para adaptar-se ao desenvolvimento e modernização do 
Complexo Industrial da Saúde (CIS). 

Entre 2003 e 2006, foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) com três depar-
tamentos: (i) DAF – Departamento de Assistência Farmacêutica (com forte poder de compra); (ii) DECIT – Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia (financiamento de ciência e de pesquisa básica) e (iii) DES – Departamento de 
Economia da Saúde. Desde 2007, o DES é designado como Departamento do Complexo Industrial e Inovação em 
Saúde (DECIIS) e em 2008 foi criada a Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC).

Além do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (PADCT), Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Mais Saúde e a Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP). Em maio de 2008, foi promovida a integração entre o PAC de Ciência e Tecnologia (PACC&T), 
Mais Saúde e a PDP, gerando assim uma disposição institucional político setorial ampla para o desenvolvimento 
do complexo industrial da saúde. A meta até 2013 é reduzir o déficit comercial do CIS de US$ 5 bilhões para US$ 
4,4 bilhões até 2013 e desenvolver tecnologia para a produção local de 20 produtos estratégicos para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Os desafios a serem enfrentados são: (i) Reduzir a vulnerabilidade da Política Nacional de Saúde; (ii) Aumentar o 
investimento em inovação; (iii) Aumentar e diversificar as exportações; (iv) Aumentar a densidade da cadeia produ-
tiva do CIS e fortalecer empresas nacionais; (v) Fortalecer, expandir e modernizar a gestão da rede de laboratórios 
públicos e (vi) Atrair produção e centros de P+D de empresas estrangeiras tecnologicamente avançadas.

Os instrumentos para superar esses desafios são o uso do poder de compra estatal para estimular a produção 
local, o financiamento para ampliar a capacidade de produção, a expansão dos recursos para P+D em áreas estra-
tégicas e a formação de redes de suporte ao desenvolvimento tecnológico e industrial. Todas essas ações contam 
com ações de cooperação do MS com outros organismos governamentais e com o apoio da iniciativa privada. 

Para gerar um ambiente de governança, criou-se, em maio de 2008, o Grupo Executivo do Complexo Industrial da 
Saúde (CIS) para promover medidas e ações concretas. As áreas estratégicas para o CIS são as seguintes: 

(i) Produção local de hemoderivados (fatores 8 e 9 albumina e globulinas); 
(ii) Desenvolvimento de vacinas para o Programa Nacional de Imunização; 
(iii) Produção de equipamentos e materiais de uso na saúde para atender a PNS; 
(iv) Reativos e dispositivos para diagnósticos de controle de sangue baseados em biotecnologia moderna; 
(v) Produção de medicamentos e princípios ativos de fármaco-químicos; e 
(vi) Produção de produtos biotecnológicos para a saúde.

Para isso, o governo criou o Comitê de Gestão do Termo de Cooperação e Assistência Técnica entre o BNDES 
e o MS, no que se destaca o PRÓ-FARMA II (2008). Criou também o Comitê Nacional de Biotecnologia e Fórum 
de Competitividade em Biotecnologia (2007), impulsionando ações de estímulo à inovação e de fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde.
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Sem	dúvida,	entre	os	desafios	para	avançar	em	direção	ao	uso	racional	de	medicamentos	estão	a	
discussão	e	o	consenso	sobre	os	elementos-chave	para	a	renovação	na	educação	de	pré-graduação	
e	pós-graduação	de	prescritores	e	farmacêuticos.	Como	atores	principais	da	equipe	de	saúde	sua	
formação	exigirá	visão,	valores,	planejamento	e	critérios	ausentes	ou	frágeis	que	possivelmente	
devem	manter	o	foco	no	que	apresenta	o	paciente,	mas	também	priorizando	seu	contexto	e	os	pro-
blemas	relacionados	ao	sistema	e	serviços	de	saúde.	

Além	disso,	neste	marco	é	preciso	integrar	o	manejo	da	evidência,	da	informação	independente	e	a	
avaliação	crítica	da	promoção	dos	medicamentos.	Em	relação	a	esse	último	aspecto,	a	melhoria	da	
regulação	da	informação	dos	medicamentos	é	outra	variável	que	deve	ser	examinada.	É	possível	
que	nesse	campo	deva	ser	priorizado	de	forma	efetiva	o	enfoque	sanitário,	fortalecendo	a	legis-
lação	e	principalmente	a	fiscalização,	não	só	da	promoção	nos	meios	de	comunicação,	como	tam-
bém	dos	mecanismos	de	incentivos	perversos.	O	acesso	à	informação	independente	para	a	tomada	
de	decisões	é	uma	necessidade	em	todos	os	âmbitos	e	especialmente	no	sanitário,	e	portanto,	deve	
estar	integrado	também	nas	estratégias	e	políticas	de	medicamentos	do	país15.	

Quadro 4: Os Medicamentos Essenciais: a Caixa Costa-riquenha de Seguridade Social16

A Caixa Costa-riquenha de Seguridade Social definiu a estrutura que considerou adequada para impul-
sionar e consolidar a política de medicamentos essenciais e definiu dois componentes que, por sua vez, 
fortaleceram o uso racional dos medicamentos: o Componente Científico-Técnico, cujo responsável é a 
Gerência Médica, que compreende seleção, prescrição, uso, e educação dos medicamentos; e o Com-
ponente Operacional, cujo responsável é a Gerência de Logística, que compreende o planejamento, 
orçamento, aquisição, armazenamento, qualidade e distribuição dos medicamentos. 

Entre os dois componentes, há um intercâmbio contínuo de informações para conseguir que os me-
dicamentos estejam disponíveis no momento, lugar e nas quantidades necessárias, para concretizar 
o acesso da população aos medicamentos. Na Gerência Médica, foram definidos como responsáveis 
pela Seleção de Medicamentos o Departamento de Farmacoepidemiologia e o Comitê Central de Far-
macoterapia, constituído por 13 médicos especialistas provenientes dos Hospitais Nacionais e 2 farma-
cêuticos, cujo objetivo fundamental é assegurar a todos os setores da população a acessibilidade e o 
uso racional dos medicamentos. Os elementos fundamentais considerados na seleção de medicamen-
tos são a epidemiologia do país, os critérios clínico-farmacológicos e a sustentabilidade do sistema. Foi 
estabelecido um sistema de formulário, que consiste em avaliar e selecionar constantemente os medi-
camentos, manter o formulário e fornecer a informação na Lista Oficial de Medicamentos. 

Em	relação	à	segurança,	os	sistemas	de	farmacovigilância	constituem	mecanismos	efetivos	para	
avaliações	sobre	o	comportamento	e	o	uso	dos	medicamentos.	Será	necessário,	porém,	uma	mi-
gração	das	ações	para	um	enfoque	mais	seletivo	(e	talvez	custo-efetividade),	segundo	prioridades	

15 Organização Pan-Americana da Saúde. Os Medicamentos Essenciais na Região das Américas: conquistas, difi-
culdades e desafios. Lima: OPAS, 2007. Pág. 18 em http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/DocTecnico-Meds%20
Esencs%20en%20laRegi%C3%B3n-2007.pdf
16 Ver informação adicional na apresentação de Albin Chaves Matamoros, ‘Critérios de seleção de medicamentos e 
elaboração de protocolos de tratamento’, no Anexo II deste documento.
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de	grupos	terapêuticos	(incluindo	os	de	elevado	custo)	ou	patologias,	e	com	uma	instrumentação	
pró-ativa.	

A	regulação	por	parte	do	Estado	dos	diversos	processos,	do	papel	dos	formulários	e	guias	de	trata-
mento	em	relação	ao	financiamento,	do	sistema	de	incentivos	etc.	pode	estar	decisivamente	a	favor	
da	equidade	no	acesso	e	do	uso	racional	dos	medicamentos.	De	fato	os	Estados	têm	um	importante	
papel	na	definição	dos	medicamentos	que	serão	cobertos	pelos	esquemas	de	financiamento	coleti-
vo,	seja	público	ou	privado.	Por	um	lado,	a	regulação	é	exercida	desde	a	demanda,	quando	é	reali-
zada	a	compra	com	os	recursos	públicos	unicamente	de	medicamentos	que	pertencem	a	uma	lista	
definida,		e/	ou	quando	as	prescrições	ambulatoriais	se	ajustam	a	outra	lista	específica	baseada	em	
evidências	científicas.	Por	outro	lado,	essa	forma	de	regulação	desde	a	demanda	também	acontece	
quando	essas	listas	são	extensivas	aos	seguros	de	saúde,	sejam	sociais	ou	privados:	o	Estado	pode	
exercer	certa	influência	sobre	o	mercado	na	medida	em	que	obriga	os	financiadores	institucionais	a	
cobrir	um	conjunto	explícito	de	medicamentos	para	cada	categoria	ou	faixa	terapêutica.	Em	outras	
palavras,	trata-se	de	implementar	critérios	de	seleção	para	orientar	a	cobertura	e	financiamento	dos	
medicamentos.	

Um	fenômeno	recente	relacionado	ao	acesso	a	medicamentos	de	alto	custo	é	sua	relação	com	o	sis-
tema	legal	a	partir	do	que	se	conhece	como judicialização	do	acesso.	O	recurso	ao	sistema	judiciá-
rio	como	mecanismo	para	tornar	efetivo	o	acesso	a	medicamentos	e	tratamentos	que	os	indivíduos	
não	obtiveram	do	sistema	público	de	saúde	por	vias	habituais	é	um	fenômeno	crescente	e	merece	
especial	atenção.	Por	um	lado,	permite	ao	cidadão	fazer	valer	seus	direitos	legais	à	saúde	como	
parte	de	seus	direitos	humanos	fundamentais.	Por	outro,	sua	utilização	sistemática	pode	derivar	
em	disfunções	que	tornam	duvidosos	os	objetivos	de	uso	racional	e	eficiente	de	recursos	sanitários	
limitados.	Além	disso,	também	pode	resultar	em	um	conjunto	de	decisões,	juridicamente	vinculan-
tes,	mas	ineficientes	em	termos	de	gasto	público.	Trata-se	de	um	problema	nacional,	centralizado	
na	 interpretação	constitucional	do	direito	à	saúde	e	do	acesso	aos	medicamentos,	 interpretação	
realizada	independentemente	da	evidência	científica	e	de	critérios	de	custo-efetividade,	e	que	po-
dem	colocar,	 em	algumas	 situações,	 em	 risco	 a	 sustentabilidade	do	 sistema.	Resulta,	 portanto,	
que	é	importante	diferenciar	aqueles	casos	em	que	é	exigido	que	o	Estado	torne	efetivo	o	acesso	
a	medicamentos	essenciais	para	salvaguardar	a	vida	e	dignidade	humanas	daqueles	outros	onde	é	
solicitado	a	um	tribunal	de	justiça	que	obrigue	o	Estado	a	proporcionar	medicamentos	específicos	
para	respectivas	doenças,	habitualmente	de	alto	custo	e	sob	proteção	de	patente.	Nesse	segundo	
grupo	de	casos	é	detectada	a	participação	de	atores	exógenos	que	relacionam	as	demandas	legíti-
mas	de	pacientes	e	familiares	com	agendas	de	tipo	comercial.
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As	orientações	internacionais	de	políticas	farmacêuticas	estabelecem	a	necessidade	de	promover	
a	concorrência	na	oferta	de	medicamentos	como	uma	importante	estratégia	de	melhoria	do	

acesso,	especialmente	de	medicamentos	essenciais.	

Porém,	as	políticas	farmacêuticas	deverão	diferenciar	de	forma	crescente	dois	segmentos	do	mer-
cado:	o	dos	medicamentos	sob	exclusividade	legal	e	as	versões	genéricas	dos	mesmos,	uma	vez	
vencido	o	período	de	proteção.	Essas	diferenças	apresentam	um	impacto	muito	significativo	no	
tipo	de	políticas,	estratégias	e	instrumentos	à	disposição	das	autoridades.	Não	é	possível	promover	
a	concorrência	quando	não	há	outros	fornecedores	no	mercado	ou	quando	se	trata	de	produtos	que	
detêm	monopólios	devido	à	proteção	dos	direitos	de	propriedade	intelectual.	Isto	é,	a	regulação	
pró-competitiva	não	aporta	suficientes	soluções	para	os	produtos	sob	situações	de	monopólio	e,	
portanto,	é	necessário	combiná-las	com	outro	tipo	de	políticas	e	marcos	regulatórios	para	assegu-
rar	o	acesso	nessas	condições.

As	políticas	de	genéricos	costumam	incorporar	 incentivos	tributários	à	produção,	 incentivos	ao	
registro	de	medicamentos	concorrentes,	promoção	do	uso	da	Denominação	Comum	Internacional	
(DCI)	nas	diversas	etapas	de	comercialização	dos	medicamentos,	com	ênfase	especial	na	pres-
crição,	informação	comparativa	de	preços,	campanhas	de	informação	a	médicos	e	consumidores	
e/ou	farmacêuticos	para	melhorar	a	aceitação,	regulação	estrita	sobre	os	requisitos	de	qualidade	e	
promoção	da	substituição	do	medicamento	prescrito	por	uma	alternativa	de	menor	custo	no	forne-
cimento.	Recentemente	a	regulamentação	da	exigência	de	provas	de	bioequivalência	também	foi	
considerada	como	um	importante	elemento	das	políticas	de	genéricos.	

Naqueles	mercados	de	produtos	 sem	exclusividade,	 são	válidas	as	estratégias	que	 favorecem	a	
concorrência.	Maior	 transparência	 e	 difusão	 de	 informação	 objetiva	 sobre	 efetividade,	 preço	 e	
custo-efetividade	dos	medicamentos;	incentivos	a	uma	prescrição	racional	e	sensível	tanto	à	quali-
dade	quanto	ao	custo.	Em	relação	à	transparência	e	difusão	dos	preços	dos	medicamentos,	algumas	
das	iniciativas	já	implementadas	na	Região,	como	o	Banco	de	Preços	em	Saúde	(BPS)	no	Brasil,	
podem	servir	de	referência	e	criar	consciência	sobre	a	importância	da	necessidade	de	lutar	contra	
as	assimetrias	de	informação	nesse	assunto.

Existe	um	conjunto	de	estratégias,	mecanismos	e	ferramentas	para	promover	e	regular	o	acesso	da	
população	aos	medicamentos	de	alto	custo	de	fontes	limitadas	(Quadro	5).	Nem	todas	elas	podem	
ser	empregadas	com	a	mesma	facilidade	em	todos	os	países	da	Região,	já	que	os	países	se	encon-
tram	em	posições	estratégicas	diferenciadas	segundo	variáveis	como:

•	 o	tamanho	relativo	do	mercado	interno	de	medicamentos,
•	 o	desenvolvimento	econômico	e	a	capacidade	produtiva	e	de	inovação	tecnológica,
•	 a	capacidade	de	administração	das	autoridades	sanitárias	e	o	desenvolvimento	de	competên-

cias	do	ente	regulador,
•	 o	nível	de	fragmentação	de	seus	sistemas	de	saúde,
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•	 os	graus	de	centralização	–	descentralização	dos	serviços	e	os	níveis	de	autonomia	regionais	
no	fornecimento	de	medicamentos,

•	 os	níveis	de	cobertura	e	financiamento	de	medicamentos	assegurados	à	população,
•	 a	vigência	de	tratados	Bilaterais	ou	Multilaterais	de	Cooperação	e	Livre	Comércio.

Em	função	dessas	variáveis,	é	necessário	que	cada	governo	realize	sua	própria	análise	da	situação,	
indagando	a	respeito	da	suas	capacidades	tanto	para	desenvolver	as	ações	quanto	para	sustentá-
las	e,	principalmente,	a	respeito	do	potencial	impacto	que	cada	ação	poderia	ter	sobre	o	acesso	da	
população	aos	medicamentos	de	alto	custo	e	fontes	limitadas.	A	partir	dessa	avaliação	poderão	
escolher	entre	os	possíveis	instrumentos	de	políticas	públicas,	aqueles	que	sejam	mais	adequados.

Quadro 5: Resumo das Estratégias, Mecanismos e Instrumentos: Medicamentos de Alto Custo / 
Fontes Limitadas

1. Desenvolvimento de Políticas Integradas que Promovam Acesso e Inovação.

2. A Gestão da Propriedade Intelectual voltada para contribuir para a Inovação e promover a Saú-
de Pública.

3. A Avaliação da Inovação e Incorporação de Novas Tecnologias.

4. O Financiamento Seletivo do Medicamento.

5. A Negociação e Regulação do Preço.

6. A Gestão das Compras Públicas.

7. A Instrumentação do Uso Racional do Medicamento.

8. Instrumentos de intervenção.

4.1	 desenvOlvimentO	dAs	pOlíticAs	integrAdAs	que	
prOmOvem	AcessO	e	inOvAçãO

É	importante	considerar	que	nem	todos	os	países	têm	idênticas	possibilidades	de	desenvolver	a	
produção	e	inovação	de	medicamentos	e	tecnologias	sanitárias.	No	entanto,	os	países	na	Região	
podem	integrar	suas	políticas	farmacêuticas,	de	ciência	e	tecnologia	e	de	desenvolvimento	econô-
mico	industrial	para	promover	acesso	e	inovação	(mediante	a	promoção	e	financiamento	da	pes-
quisa	e	desenvolvimento,	a	produção,	e/ou	aquisição)	dos	medicamentos	e	tecnologias	sanitárias	
consideradas	necessárias	para	a	prestação	dos	serviços	de	saúde	no	país17.

17 O ciclo de inovação conhecido por 3D (Discovery-Development-Delivery) reproduz a estreita relação entre as dife-
rentes etapas de descoberta-desenvolvimento-acesso que caracterizam a produção de medicamentos. Ver relatório 
da CIPIH. Pág. 23.
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O	sistema	de	ciência	e	inovação	tecnológica	cobre	um	espectro	de	atividades	desde	a	geração	e	
acúmulo	de	conhecimentos	até	a	produção	de	bens	e	serviços,	passando	pelas	pesquisas,	os	tra-
balhos	de	desenvolvimento	tecnológico,	as	atividades	interfase,	os	serviços	técnico-científicos	co-
nexos,	a	transferência	de	tecnologia,	as	atividades	de	marketing	e	o	emprego	de	modernas	técnicas	
gerenciais18.	A	preocupação	sanitária	pelo	acesso	compartilha	com	a	política	de	desenvolvimento	
industrial	a	promoção	da	concorrência,	procurando	melhorar	a	acessibilidade	aos	produtos;	e	com	
a	política	de	Ciência	e	Técnica,	a	preocupação	por	promover	avanços	terapêuticos.	Diferentemente	
de	outras	áreas	da	inovação,	a	inovação	para	a	saúde	resulta	de	interação,	geralmente	descoordena-
da,	do	setor	público	e	o	industrial,	onde	a	produção	de	conhecimentos	de	cientistas	tem	um	grande	
componente	público	que	é	aproveitado	pelo	setor	industrial	para	a	produção	de	um	bem	lucrativo	
e,	paradoxalmente,	de	alto	custo	para	o	financiamento	de	saúde	pública.

Os	objetivos	sugeridos	para	aquelas	políticas	públicas	que	promovam	acesso	e	inovação	consistem	
em	facilitar	o	aumento	da	capacidade	instalada,	estimular	o	gasto	em	pesquisa	e	desenvolvimento,	
incentivar	o	aumento	da	oferta	de	produtos,	atender	as	necessidades	sanitárias	da	população	me-
diante	o	desenvolvimento	e	produção	de	medicamentos	para	o	atendimento	de	doenças	prioritárias	
e,	geralmente,	garantir	o	acesso	aos	bens	do	setor	mediante	a	regulação	de	preços	compatíveis	com	
o	poder	de	compra	dos	consumidores.	Políticas	desse	tipo	podem	não	registrar	impacto	sobre	o	
acesso	a	curto	prazo,	mas	traçam	caminhos	adequados	para	construir	um	acesso	sustentável.	Além	
disso,	exigem	compromisso	político	e	articulação	interministerial	(de,	pelo	menos,	os	Ministérios	
de	Ciência	 e	Tecnologia,	 Indústria	 e	 Saúde),	 da	 concessão	 de	 fundos	 suficientes	 para	 destinar	
recursos	para	o	incentivo	à	pesquisa	e	desenvolvimento	dos	produtos	para	assegurar	a	oferta	de	
produtos	estratégicos	identificados	pelo	Estado,	e	a	promoção	do	desenvolvimento	da	capacidade	
de	produção	de	genéricos.	Exigem	ainda	capacidade	de	convocatória	para	envolver	aos	atores	pri-
vados	nesse	empreendimento	e	inclusive	para	desenvolver	uma	parceria	de	produção	de	agentes	
públicos	e	privados	(ver	Quadro	6).

18 Ver apresentação de Isis Yera Alós, ‘Experiência Cubana na Inovação Farmacêutica’, no Anexo II deste documento.
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4.2	 A	gestãO	dA	prOpriedAde	intelectuAl	OrientAdA	
pArA	cOntribuir	cOm	A	inOvAçãO	e	prOmOçãO	dA	
sAúde	públicA

Diversas	são	as	estratégias	que	podem	funcionar	e	serem	efetivas	com	produtos	sob	exclusivi-
dade	 temporária,	 como	uma	gestão	 da	 propriedade	 intelectual	 orientada	 para	 contribuir	 com	 a	
inovação	 e	 promoção	 da	 saúde	 pública,	 que	 considere	 a	 necessária	melhoria	 da	 qualidade	 das	
patentes	concedidas;	o	aproveitamento,	mediante	inserção	coerente	no	marco	legal	e	regulatório,	
de	instrumentos	como	as	licenças	compulsórias	(art.	31),	as	exceções	de	pesquisa	(art.	30)	e	outras	
flexibilidades	contidas	no	acordo	ADPIC	e	ratificadas	na	declaração	de	Doha;	e	as	políticas	de	
concorrência,	para	evitar	possíveis	abusos	do	monopólio,	tais	como	a	extensão	indevida	de	paten-
tes	(	evergreening).	Essas	medidas	devem	ser	implementadas	em	conjunto	com	outras	ações	para	

Quadro 6: Implementação de Políticas Integradas promovendo Acesso e Inovação

Alguns países da Região começam a formular e implementar de forma progressiva políticas que vi-
sam promover o acesso e inovação a medicamentos e tecnologias sanitárias. Por um lado, através de 
incentivos para a P+D, por outro, articulando incentivos de promoção industrial tanto para substituir 
importações como para promover as exportações. Algumas experiências interessantes foram feitas no 
Brasil, Argentina e Cuba. 

No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –BNDES- instrumenta desde 
2003 o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde do Brasil – PRO-
FARMA- (ao qual se fez referência no quadro 3) com o objetivo de apoiar com financiamento os in-
vestimentos de empresas instaladas no país em toda a cadeia produtiva, incluindo farmoquímicos e 
medicamentos. O orçamento previsto para ser executado até 31 de julho de 2012 totaliza R$ 3 bilhões 
(aprox. 1,333 milhões de dólares a 2,25 o real).

A Argentina aprovou uma Lei de Biotecnologia que inclui incentivos para o desenvolvimento de biofár-
macos. Sua Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica criou instrumentos como o Fundo 
para a Investigação científica e Tecnológica (FONCyT) e o Fundo Tecnológico Argentino (FONTAR), 
que dispõem de recursos para incentivar o desenvolvimento em ciência, técnica e inovação tecnoló-
gica e incluem a área farmoquímica. Além disso, a partir de 2009, o Ministério da Economia iniciou 
estudos para formular um Programa de Fortalecimento da Indústria Farmacêutica – PROFAR – que 
poderia incluir outros instrumentos como devolução das retenções sobre as exportações, a amortiza-
ção acelerada no imposto sobre lucro e devolução antecipada do Imposto sobre Valor Agregado para 
a aquisição de bens de capital, assim como a conversão em bônus de crédito fiscal de 50% do valor 
das contribuições patronais para a previdência social.

Por sua vez, em Cuba, a criação de uma rede de instituições científicas e de investigação interligadas 
propiciou a consolidação das capacidades científicas endógenas facilitando o desenvolvimento das 
biociências, além de uma indústria nacional farmacêutica cubana. Tal coordenação institucional per-
mitiu que as inovações na saúde chegassem de forma mais rápida e simplificada para os pacientes 
carentes.
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a	melhoria	da	eficiência	do	gasto	público	em	saúde,	como	a	melhoria	da	transparência	e	a	difusão	
de	informação	objetiva	sobre	eficácia,	preços	e	decisões	de	regulação,	assim	como	a	prática	de	
incentivos	à	demanda	de	medicamentos	genéricos	para	aumentar	sua	sensibilidade	ao	preço	deles.

Existem	numerosas	propostas	de	melhoria	do	sistema	de	patentes	e,	especialmente,	de	sua	apli-
cação	concreta.	Algumas	dessas	propostas	opõem	a	melhoria	da	qualidade	das	patentes	(assegurar	
inovação)	à	elevação	dos	“padrões”	de	proteção,	que	implicam	normalmente	uma	maior	proteção	
dos	interesses	do	solicitante	e	do	titular	do	direito	diante	de	outras	partes	envolvidas,	já	que	nor-
malmente	representam	uma	redução	da	qualidade	das	patentes,	isto	é,	da	evidência	ou	do	grau	de	
certeza	de	que	trazem	uma	verdadeira	inovação.	Alguns	exemplos	de	políticas	orientadas	a	melho-
rar	a	qualidade	das	patentes	podem	ser	encontrados	na	prática	denominada	anuência	prévia	aplica-
da	em	alguns	países	da	Região,	Brasil	entre	eles,	que	consiste	no	envolvimento	do	setor	saúde	nas	
decisões	da	concessão	de	patentes	de	medicamentos.	Ou	também	na	nova	lei	de	patentes	da	Índia,	
de	2005,	que	elevou	os	requisitos	de	novidade	e	não	obviedade,	e	que	em	sua	seção	3(d)	exige	a	
demonstração	de	uma	maior	eficácia	para	conceder	uma	patente	a	uma	nova	forma	de	um	produto	
já	conhecido19.	Outros	mecanismos	que	foram	propostos	para	melhorar	a	efetividade	do	sistema	de	
patentes	consistem	em	modificar	as	condições	e	critérios	de	concessão	e	aplicação	de	patentes	(a	
presunção	de	validade,	a	transparência,	os	mecanismos	de	oposição	à	concessão,	entre	outros)20.

O	 impacto	das	mudanças	dos	direitos	de	propriedade	 intelectual	 sobre	 acesso	 a	medicamentos	
pode	 ser	 avaliado	mediante	 a	 aplicação	dos	modelos	 e	 estudos	 elaborados	para	 esse	fim.	Esse	
modelos	comparam	um	cenário	básico	sob	determinadas	condições	com	cenários	alternativos	que	
simulam	a	evolução	do	mercado	sob	diversas	combinações	hipotéticas	de	fatores,	relacionados	aos	
direitos	da	propriedade	intelectual	e	ao	comportamento	do	mercado.	Permitem	avaliar	prospectiva	
e	retrospectivamente	o	impacto	de	mudanças	nos	DPI	resultantes	da	implementação	de	acordos	
comerciais	ou	outras	medidas	de	política,	sobre	o	mercado	específico	de	medicamentos	que	con-

19 O Escritório de Patentes de Chennai, Índia, rejeitou em janeiro de 2006 a solicitação de patente da Novartis para 
a forma beta-cristalina do mesilato de imatinib (Gleevec) porque, entre outras razões, a OP julgou que o produto era 
uma nova forma do imatinib – uma substância já conhecida – que não tinha demonstrado uma maior eficácia. Para 
mais informações sobre o caso ver MUELLER, J. JD Taking TRIPS to India — Novartis, Patent Law, and Access to 
Medicines in New England Journal of Medicine Volume 356. Pp. 541-543 8 Fev. 2007 no 6.
20 A autorização de comercialização constitui uma decisão reguladora no ciclo de vida de um medicamento que pode 
ser utilizado para promover a inovação. Isso suporia aplicar de alguma forma o critério de eficácia relativa ou superio-
ridade do medicamento. Este enfoque (que recebe o nome de cláusula de necessidade) caracterizou durante muitos 
anos o sistema de registro da Noruega diante da prática habitual da maioria das agências reguladoras de autorizar 
produtos que demonstram ser “melhor do que placebo” ou “não pior do que a terapia existente”. O que fazem sim um 
grande número de agências reguladoras é dar prioridade no processo de registro a aqueles produtos que “a priori” 
implicam um avanço terapêutico relevante. Porém, também tem que destacar que não registrar produtos similares a 
um original implicaria, ao menos durante o período de exclusividade legal, menor concorrência na oferta e, portanto, 
menor poder de negociação de preços por parte dos reguladores e compradores.
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correm	e	consequentemente	podem	substituir	uns	aos	outros.	Esses	modelos	foram	aplicados	em	
vários	países	da	região,	como	na	Costa	Rica	e	na	República	Dominicana21.

4.3	 AvAliAçãO	dA	inOvAçãO	e	incOrpOrAçãO	de	nOvAs	
tecnOlOgiAs

A	avaliação	de	tecnologias	sanitárias,	em	geral,	e	a	econômica,	em	particular,	está	sendo	utilizada	
de	forma	crescente	como	instrumento	de	apoio	às	decisões	de	concessão	de	recursos	à	saúde	a	fim	
de	garantir	a	eficácia	e	eficiência	na	utilização	de	tecnologias	e,	especialmente,	na	incorporação	de	
novas	tecnologias	ao	arsenal	terapêutico	financiado	pelos	sistemas	de	saúde.	A	forma	como	é	apli-
cada	a	avaliação	econômica	na	regulação	de	preços	e	o	financiamento	seletivo	varia	em	cada	país,	
embora	possam	ser	identificados	alguns	elementos	comuns	naqueles	países	que	a	aplicam	de	forma	
sistemática,	concretamente	mediante	o	estabelecimento	de	um	procedimento	regulador	objetivo	e	
transparente	que	determine:	para	quais	produtos,	quando	e	quem	faz	e	apresenta	a	avaliação,	assim	
como	a	adoção	de	uma	metodologia	padrão	que	realize	os	estudos	comparativos	e	a	identificação	
de	um	patamar	de	eficiência	(custo	por	anos	de	vida	ganhos	ajustados	por	qualidade	–	AVAC)	
como	um	dos	fatores	de	decisão	fundamentais.

A	avaliação	de	tecnologias	sanitárias	para	promover	o	tipo	de	inovação	desejada	pode	ser	aplicada	
na	fase	de	financiamento	da	pesquisa,	condicionando	o	financiamento	a	determinados	objetivos	ou	
patologias;	alguns	dos	fatores	para	estabelecer	as	prioridades	de	pesquisa	entre	doenças	e	problemas	
de	saúde	podem	ser	a	carga	(anos	de	vida	–	perdidos),	os	ganhos	em	saúde	(AVAC)	ou	o	custo	do	
tratamento.	A	maioria	dos	países	que	utilizam	a	avaliação	econômica	para	promover	a	inovação	com	
valor	terapêutico	adicional	e	no	efeito	sobre	os	custos	que	aporta	um	novo	medicamento	o	fazem	no	
âmbito	da	regulação	de	preços	e	o	financiamento	dos	medicamentos.	Essa	forma	de	regulação	foi	
introduzida	inicialmente	pela	Austrália,	e	foi	aplicada	posteriormente	de	forma	explícita	e	regulada	
no	Reino	Unido	(por	meio	do	National Institute for Health and Clinical Excellence-NICE),	Canadá,	
Holanda,	Suécia,	Portugal	e	de	forma	discricionária	e	menos	transparente	em	outros	países.	

Portanto,	as	diversas	experiências	internacionais	em	avaliação	de	tecnologias	sanitárias	estão	defi-
nindo	um	novo	caminho,	onde	a	determinação	do	preço	ou	as	condições	de	financiamento	do	me-
dicamento	será	resultado	de	uma	avaliação	que	considerará,	não	só	a	utilidade	terapêutica	agrega-
da	que	aporta	o	novo	medicamento,	como	também	as	circunstâncias	que	envolvem	essa	inovação	

21 Ver apresentação de Miguel Cortés, intitulada “É possível medir o impacto da propriedade intelectual no acesso 
aos medicamentos?” no Anexo II deste documento. Ver também ‘Avaliação do Impacto’, http://new.paho.org/hq/index.
php?option=com_content&task=view&id=1620&Itemid=1178.
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(se	cobre	uma	lacuna	terapêutica	anteriormente	não	coberta,	impacto	orçamentário,	necessidades	
da	população,	gravidade	da	patologia	para	as	quais	o	medicamento	é	indicado	etc.).	Nesse	sentido,	
esses	novos	instrumentos	de	apoio	à	tomada	de	decisões	ajudarão	a	fomentar	o	uso	racional	dos	
medicamentos	com	uma	série	de	instrumentos	como	os	reembolsos	condicionados,	que	vinculam	o	
financiamento	à	realização	da	prescrição	segundo	a	indicação	terapêutica	para	a	qual	foi	registrada	
o	produto,	e	não	para	outra,	com	as	consequentes	vantagens	de	evitar	os	incentivos	à	prescrição	
ineficiente.	

A	introdução	de	mecanismos	que	permitam	a	avaliação	de	tecnologias	sanitárias	desde	diversos	
critérios	e	de	forma	exaustiva	agilizaria	a	incorporação	sistemática	de	novas	tecnologias	aos	siste-
mas	de	saúde	na	Região.	Sua	ausência	agrava	a	falta	de	coordenação	entre	setores	públicos	e	pri-
vados	que	intervêm	nas	diversas	etapas	do	processo.	Sua	incorporação	deve	ser	realizada	de	forma	
a	permitir	que	as	novas	tecnologias	substituam	as	antigas,	e	não	que	ambas	coexistam22.

4.4	 O	finAnciAmentO	seletivO	dO	medicAmentO

Algumas	das	estratégias	tradicionais	que	continuam	válidas,	embora	em	alguns	casos	devam	ajus-
tar-se	aos	novos	condicionantes,	são,	por	exemplo,	o	financiamento	seletivo	e	deveriam	utilizar	
instrumentos	de	avaliação	que	recompensassem	de	forma	adequada	a	inovação	socialmente	ne-
cessária	e	terapeuticamente	reconhecida.	O	Estado	pode	regular	desde	a	demanda,	definindo	quais	
medicamentos	serão	cobertos	pelos	esquemas	de	financiamento	coletivo	e	mudando	os	modelos	
de	co-pagamento.	Ao	fim	das	contas,	trata-se	de	implementar	critérios	de	seleção	para	orientar	a	
cobertura	e	o	financiamento	dos	medicamento,	não	só	considerando	a	seleção	baseada	em	critérios	
de	segurança,	qualidade	e	eficácia	(registro)23,	como	também	de	custo-efetividade	(financiamento).	
Em	geral,	o	uso	das	listas	de	medicamentos	essenciais	está	restrito	aos	serviços	públicos,	e	quando	
seu	uso	se	estende	aos	seguros	de	saúde,	sua	cobertura	populacional	é	muito	baixa.	

A	incorporação	de	um	novo	medicamento	à	lista	de	produtos	que	recebem	financiamento	público	
constitui	um	momento	crítico	no	qual	devem	ser	consideradas	várias	circunstâncias,	por	exemplo,	
a	melhoria	terapêutica	que	o	novo	produto	garante.	A	incorporação	a	listas	positivas	ou	formulá-
rios	deve	estar	condicionado	à	demonstração	de	suas	vantagens	terapêuticas	e	econômicas	em	ter-
mos	de	eficiência	comparados	com	aqueles	já	existentes.	Isso	evitaria	o	problema	das	prescrições	
influenciadas	por	estratégias	de	comercialização	dos	produtores	e	o	emprego	de	recursos	públicos	
no	financiamento	de	tecnologias	de	duvidosa	efetividade.

22 Ver apresentação de Odete Gialdi, ‘Acesso a Medicamentos de Alto Custo’, no Anexo II deste documento.
23 Nesse sentido, destacar que na Região já existe a Rede Pan-americana para a Harmonização da Regulamentação 
Farmacêutica (Rede PARF) que é um fórum para debater temas entre as Autoridades Regulatórias Nacionais, com o 
compromisso claro de melhora da segurança, qualidade e eficácia. Ver www.paho.org/redparf.
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O	sistema	de	pagamento	compartilhado	(também	conhecido	como	co-pagamento	ou	co-financiamento)	
é	o	mecanismo	mediante	o	qual	o	sistema	de	saúde	público	paga	uma	parte	do	preço	e	o	usuário	a	outra.	
É	baseado	no	reconhecimento	da	conveniência	de	que	o	sistema	de	saúde	financie	o	fornecimento	de	
medicamentos,	mas	prevê	que	o	usuário	participe	no	pagamento	por	duas	razões:	para	que	contribua	
com	o	financiamento	do	sistema	(co-pagamento)	e	para	que	o	pagamento	sirva	como	moderador	do	
consumo	e	que	desestimule	o	consumo	desnecessário	(evitar	o	que	em	economia	de	saúde	é	conhecido	
como	risco	moral).	Sua	desvantagem	consiste	em	que	a	parte	que	cada	pessoa	deve	desembolsar	não	é	
proporcional	a	sua	renda,	mas	a	sua	condição	de	doença	e	ao	preço	dos	medicamentos.	

Quer	dizer,	se	trata	de	um	mecanismo	que	discrimina	os	mais	pobres	e	os	doentes	crônicos.	Por	esse	
motivo,	a	maioria	dos	seguros	de	saúde	estabelece	níveis	diferentes	de	co-financiamento,	segundo	a	
gravidade	e	custo	da	doença.	Em	alguns	países	da	Região	o	estado	e/ou	entidades	do	seguro	social	se	
encarregam	do	custo	integral	da	medicação	de	alto	custo,	mas	mesmo	assim,	aproximadamente	50%	
dos	doentes	com	HIV/Aids	da	Região	não	têm	acesso	ao	tratamento,	apesar	da	diminuição	do	custo	
do	mesmo	nos	últimos	anos.	A	cobertura	desses	medicamentos	de	alto	custo	faz	com	que	seu	peso	
sobre	os	orçamentos	públicos	resulte	muito	superior	se	comparado	a	outros	medicamentos	ambulato-
riais,	como	os	utilizados	no	Atendimento	Primário	da	Saúde24.	Devido	ao	fato	de	que	dois	terços	do	
financiamento	dos	medicamentos	na	Região	é	assumido	pelos	usuários	(e	que	em	alguns	casos	pode	
representar	25%	do	total	das	despesas	dos	lares),	um	dos	desafios	mais	importantes	que	os	decisores	
deverão	enfrentar	nos	próximos	anos	é	o	aumento	da	cobertura	e	financiamento	público	com	um	
compromisso	político	e	financeiro	definido.

4.5	 A	negOciAçãO	e	regulAçãO	dO	preçO
No	caso	de	produtos	sob	exclusividade,	devem	ser	aplicadas	estratégias	de	negociação	e	regulação	
do	preço	baseadas	no	poder	regulador	do	setor	público,	para	contrabalançar	o	poder	de	monopólio	
dos	fornecedores.	Alguns	países	começaram	a	reagir	fortalecendo	o	papel	do	Estado,	seja	na	racio-
nalização	e	o	controle	dos	gastos,	seja	na	regulação	de	preços.	No	entanto,	o	grau	de	efetividade	
da	 regulação	varia	segundo	o	país.	Essa	divergência	é	 resultado	de	 três	 fatos	 importantes:	a)	a	
articulação	da	estratégia	de	controle	de	preços	com	uma	política	nacional	farmacêutica;	b)	método	
de	regulação	dos	preços;	e	c)	composição	da	autoridade	regulatória.	Além	da	existência	de	uma	
política	de	regulação	econômica,	existem	diversos	fatores	que	os	estados	devem	considerar	e	que	
são	decisivos	para	o	sucesso	da	regulação,	como	podem	ser	a	pluralidade	de	atores	com	interesses	
opostos	com	autoridade	sobre	o	processo,	o	grau	de	solidez	das	instituições,	e	a	transparência	dos	
processos	de	regulação	e	tomada	de	decisões.

24 Organização Pan-Americana da Saúde. A Saúde nas Américas. Washington, DC: OPS; 2007. (OPS, Publicação 
Científica e Técnica No. 622). Volume I-Regional, Pág. 373.
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Existem	diversos	critérios	para	a	regulação	direta	do	preço	dos	medicamentos	e,	de	acordo	com	
as	experiências	dos	países	da	Região,	os	critérios	utilizados	podem	estar	baseados	no	custo	de	
produção,	também	conhecido	como	cost plus (Colômbia,	Cuba	e	Equador),	na	sua	utilidade	tera-
pêutica	(Cuba	e	Brasil),	baseado	em	avaliação	econômica	(Brasil	e	Nicarágua),	no	preço	de	outros	
tratamentos	disponíveis	no	mercado	para	a	mesma	patologia	 (Brasil	 e	Cuba),	 e/ou	nas	compa-
rações	internacionais	de	preços	(Brasil,	Colômbia,	Cuba,	México	e	Nicarágua).	(Ver	Tabela	1)25.

Também,	as	experiências	internacionais	mostraram	que	existem	alternativas	eficazes	para	a	regulação	
direta	dos	medicamentos	que	foi	a	estratégia	habitual	de	intervenção	dos	preços	dos	medicamentos.	
Os	controles	indiretos,	como	o	predominante	no	Reino	Unido,	onde	em	vez	de	controlar	diretamente	
o	preço	do	medicamento	é	controlado	o	lucro	máximo	que	a	indústria	pode	conseguir	do	seu	fatura-
mento	ao	sistema	público	de	saúde,	mostraram	sua	eficácia	(em	termos	de	aumento	sustentável	do	
gasto	público	em	medicamentos,	compatibilidade	com	o	fomento	da	indústria	inovadora,	ampliação	
do	mercado	de	genéricos	etc.),	mas	está	dando	lugar	a	métodos	mais	sofisticados	e	complexos	de	
execução	que	têm	como	princípio	básico	o	value for money (pagar	de	acordo	com	o	valor	ou	utilidade	
do	produto).	Mais	um	avanço	e	uma	mudança	de	tendência	baseados	nesse	princípio	–	passagem	de	
políticas	regulatórias	macro	a	micro	–	está	acontecendo	atualmente	em	alguns	países	desenvolvidos	
(Austrália,	Reino	Unido,	Itália	etc.)	com	a	determinação	do	preço	ou	condições	de	financiamento	
desses	medicamentos	de	alto	custo	e	sobre	os	quais,	principalmente,	existe	dúvida	sobre	sua	eficácia.	
Essa	nova	tendência,	conhecida,	de	forma	geral,	como	contratos	de	risco	compartilhado,	é	definida	
pelo	princípio	“o	que	não	cura	não	deve	ser	pago”	e	que	determina	que	a	remuneração	final	que	a	
indústria	receberá	pelos	seus	produtos	não	será	determinada	pelo	número	de	unidades	vendidas	(es-
quema	tradicional),	mas	pelo	número	de	pacientes	curados	pela	nova	terapia.

Os	marcos	regulatórios	e	políticas	têm	um	impacto	claro	sobre	os	preços	dos	medicamentos.	É	
necessário	o	desenvolvimento	de	mecanismos	transparentes	para	avaliar	e	difundir	a	informação	
sobre	os	preços	dos	medicamentos	nos	países,	seja	no	contexto	da	concorrência,	seja	no	da	exclusi-
vidade26,	e	que	consigam	diminuir	as	assimetrias	de	informação	existentes.	As	iniciativas	lançadas	
na	Região	nos	últimos	anos	para	o	estabelecimento	de	bancos	de	preços	nacionais	e	sub-regionais	
dão	testemunho	da	importância	de	dispor	de	uma	adequada	informação	sobre	os	preços	para	apoiar	
as	compras	públicas	e	a	regulação	do	preço	dos	medicamentos,	avaliar	a	eficiência	do	mercado	
em	assegurar	uma	disponibilidade	destes	produtos	a	preços	accessíveis,	e	avaliar	o	impacto	das	
regulações	aplicadas.

25 Os critérios que os países utilizam para a determinação do preço enumerados neste documento apresentam como 
base o questionário realizado pela ANVISA e a OPAS e apresentados no I Seminário Pan-Americano de Regulação 
Econômica do Medicamento realizado em Brasília entre 17 e 19 de março de 2009.
26 I Seminário Internacional sobre a Regulação Econômica do Medicamento, Brasília, março 2009. OPAS.
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4.6	 A	gestãO	dAs	cOmprAs	públicAs
A	gestão	das	compras	públicas	constitui	uma	poderosa	ferramenta	para	melhorar	o	acesso	aos	medi-
camentos	em	geral,	e	para	os	de	alto	custo,	em	particular.	Nesse	sentido,	na	Região	existe	um	grande	
número	de	experiências	em	aquisições	e	compras	públicas	e	centralizadas	que	pode	ser	útil,	caso	se	
saiba	avaliar	quais	foram	as	melhores	práticas	e	quais	se	adaptam	às	necessidades	de	cada	país.

Durante	toda	a	década	de	90	foi	promovida	a	descentralização	dos	serviços	de	saúde	na	América	
Latina	e	com	ela	a	tendência	de	desagregar	o	poder	de	compra	dos	serviços.	Inclusive	foram	des-
tacadas	as	fragilidades	dos	modelos	de	aquisições	centralizadas,	mostrando	o	risco	que	se	corre	de	
comprar	o	que	não	faz	falta	aos	serviços.	Atualmente,	é	evidente	que	as	compras	centralizadas	de	
medicamentos	de	alto	custo	permitirão	agregar	demanda,	além	de	facilitar	a	negociação	de	melho-
res	preços	para	os	produtos.	Por	outro	 lado,	as	compras	centralizadas	acompanhadas	de	entregas	
descentralizadas	dos	insumos	facilitam	a	construção	de	um	sólido	sistema	de	informação	e	controle	
de	gestão.	Quando	a	função	de	compra	se	descentraliza	é	muito	difícil	consolidar	informação	sobre	
quais	são	as	necessidades	de	insumos,	quais	são	efetivamente	adquiridos	e	providos	e	a	quais	preços.

Outra	modalidade	que	merece	destaque	é	a	reunião	de	demanda,	não	só	dos	serviços	públicos,	como	
também	da	seguridade	social.	No	Uruguai,	no	final	de	2002,	foi	criada	a	Unidade	Centralizada	de	
Aquisições	de	Medicamentos	e	Afins	do	Estado	(UCAMAE)	que	adquire,	não	só	para	o	Ministério	
de	Saúde	Pública,	como	também	para	os	planos	de	saúde,	procurando	maximizar	a	compra	centra-
lizada	de	medicamentos,	insumos	médicos,	material	médico-cirúrgico	e	afins.	Funciona	na	esfera	
do	Ministério	de	Economia	e	Finanças,	e	está	formada	também	pelos	Ministérios	de	Saúde	Pública;	
Trabalho	e	Seguridade	Social	e	Defesa	Nacional.	A	compra	é	realizada	por	ordem	dos	organismos	
estatais	integrantes	do	sistema,	de	acordo	com	quantidades,	especificações	de	qualidade	e	opor-
tunidades	 solicitadas.	Com	 esse	 sistema,	 ficam	 asseguradas	 para	 os	 fornecedores	 as	 condições	
de	 transparência	 na	 compra	 e	 acessibilidade	 à	 demanda,	 e	 se	 fortalece	 o	 poder	 de	 negociação	
do	Estado	ao	concentrar	a	demanda27.	Também	no	Chile	a	Central	Nacional	de	Abastecimento	
–	CENABAST	–	 foi	 redimensionada	 e	 vem	 adquirindo	 peso	 estratégico	 como	mediador	 entre	
os	setores	público	e	privado.	Desde	2004,	fornece	fármacos	e	equipamentos	médicos	aos	estabe-
lecimentos	do	Setor	Público	de	Saúde,	atuando	mediante	mandato	ou	em	representação	destes,	
mediante	os	convênios	com	os	estabelecimentos	de	Saúde	nos	quais	se	estabelece	uma	comissão	
pelos	serviços	prestados	pela	CENABAST.	Por	último,	no	Peru,	a	DIGEMID	adquire	medicamen-
tos,	não	só	para	o	ministério	da	saúde,	como	também	para	o	Sistema	Integrado	de	Saúde	(SIS)	e	
procura	integrar	em	seus	processos	outras	entidades	seguradoras.

27 Para maiores detalhes do modelo do Uruguai ver resumo da apresentação de Miguel Fernández Galeano ‘O Fundo 
Nacional de Recursos do Uruguai’ no Anexo II deste documento.
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Nesses	cenários,	merecem	destaque	algumas	alternativas:

•	 A	negociação	centralizada	no	âmbito	nacional	com	compras	descentralizadas.

•	 A	consolidação	da	demanda	no	setor	público	que	incorpora	as	necessidades	da	seguridade	social.

•	 Buscar	de	forma	estratégica	as	alternativas	terapêuticas	para	medicamentos	de	alto	custo,	e	
desenvolver	estratégias	de	negociação	por	esquemas	de	tratamento.

•	 As	compras	públicas	na	aquisição	conjunta	entre	várias	nações	amparadas	por	um	organismo	
internacional	na	representação	dos	países,	e	onde	a	Região	apresenta	várias	experiências	de	
muito	sucesso	com	o	apoio	da	OPAS	(exemplo,	Fundo	Rotatório	para	a	Compra	de	Vacinas,	
ou	o	Fundo	Rotatório	Regional	para	Fornecimentos	Estratégicos	de	Saúde	Pública	da	OPAS	
(ver	Quadro	7)28.

Quadro 7: O Fundo Estratégico da OPAS

O Fundo Estratégico baseia-se no princípio do “pan-americanismo”, mediante o qual os países das Amé-
ricas unem-se para abordar problemas comuns e dar suporte uns aos outros; neste caso, na gestão do 
fornecimento de produtos de qualidade essenciais para a saúde pública. O Fundo oferece uma forma de 
assegurar o fluxo constante de medicamentos e suprimentos a um custo reduzido para os programas prio-
ritários de saúde pública mediante um processo de aquisições que vincula a projeção da demanda futura, 
a aquisição e o fornecimento. 
Os objetivos do Fundo são:
• facilitar a aquisição de suprimentos estratégicos de saúde pública a um custo reduzido aproveitando as 

possíveis economias oferecidas pelas economias de escala;
• aumentar a disponibilidade contínua e oportuna dos suprimentos;
• estimular os Estados a melhorar a capacidade de planejamento para o uso dos suprimentos;
• promover a implantação de procedimentos apropriados de controle de qualidade
• fortalecer os programas de saúde pública dos Estados-Membros.
A OPAS reconheceu a importância de promover a acessibilidade e disponibilidade contínua de produtos 
médicos básicos fundamentais para reduzir a mortalidade e a morbidade provocadas pelas doenças nos 
países da América.
O Fundo Estratégico busca fornecer valor agregado aos países de três formas importantes:
• Concentrando o suporte técnico aos países no planejamento das aquisições, distribuição e previsão da 

demanda futura de produtos.
• Garantindo o fornecimento de produtos de qualidade mediante a aplicação de normas de garantia de 

qualidade na aquisição de produtos farmacêuticos e no controle de qualidade.
• Facilitando a comunicação e coordenação entre os provedores e os países participantes para melhorar a 

disponibilidade e acessibilidade dos produtos.

28 Algumas experiências resenhadas no relatório Os Medicamentos Essenciais na Região das Américas: conquistas, 
dificuldades e desafios da OPAS de 2007 e que são menos conhecidas do que o “Fundo Estratégico” (ver quadro 7) 
são o PAMAFRO nos países andinos, que permitiu a compra de medicamentos antimaláricos com uma redução de 
preços entre 36% e 90%; ou o PPS/OECS (Pooled Procurement Service /Organization of Eastern Caribbean States), 
um sistema com mais de 20 anos de experiência entre os países do Leste Caribenho para a compra de produtos para 
a população de baixa renda.
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Estratégias	como	a	determinação	diferenciada	de	preços	(preços	diferenciados	ou tiered pricing)	
são	ainda	objeto	de	debate	e	discussão	entre	os	principais	atores	envolvidos	na	produção,	compra	
e	gestão	de	produtos	farmacêuticos.	Muito	especialmente	num	contexto	como	o	determinado	pela	
realidade	social	e	econômica	das	Américas,	onde	um	panorama	generalizado	de	desenvolvimento	
médio	não	 resolve	 as	profundas	 injustiças	 e	desigualdades	que	 afetam	grandes	grupos	popula-
cionais,	sendo	detectável	também	a	presença	de	países	com	níveis	de	desenvolvimento	baixo	ou	
muito	baixo.	Todo	desconto	que	seja	previsto	para	um	país	da	Região	deve	ser	aplicado	aos	outros,	
ainda	quando	as	condições	econômicas	e	sociais	possam	variar,	caso	exista	certa	homogeneidade	
no	caráter	limitado	dos	recursos	disponíveis	para	a	política	e	ação	sanitárias.

4.7	 A	instrumentAçãO	dO	usO	rAciOnAl	de	
medicAmentO

O	desenvolvimento	do	uso	racional	do	medicamento	exige	um	correto	reconhecimento	por	parte	
de	todos	os	atores,	para	o	qual	é	imprescindível	a	sensibilização,	a	capacitação	e	fortalecimento	
institucional	 nos	diferentes	 níveis,	 tanto	decisórios	 quanto	de	 implementação.	Uma	política	de	
Estado	que,	além	do	acesso	a	medicamentos	de	qualidade,	contemple	uma	estratégia	para	pro-
mover	 seu	uso	 racional,	 estará	 favorecendo	a	 equidade	e	 evitando	a	utilização	 inadequada	dos	
mesmos.	Para	apoiar	a	sustentabilidade	das	ações	neste	campo	foi	recomendado	que	a	estratégia	
de	desenvolvimento	acompanhasse	a	Resolução	da	OMS	(WHA60.16)	e	a	constituição	de	entes	ou	
grupos	nacionais	responsáveis	pela	sua	aplicação	e	monitoramento.

Os	recursos	humanos,	pilares	de	uma	estratégia,	e	especialmente	prescritores	e	farmacêuticos	que	
exercem	 influência	 determinante	 sobre	 o	 uso	 do	medicamento,	 exigem	 capacitação	 contínua	 e	
acesso	à	informação	independente	tanto	na	graduação	como	na	pós-graduação,	assegurando	uma	
dinâmica	de	construção	da	prática	profissional	com	uma	perspectiva	de	saúde	pública.	É	pouco	
frequente	na	Região	a	oferta	planejada	pelo	ente	administrador	de	cursos,	treinamentos,	atividades	
e	pesquisa	em	serviço,	em	relação	ao	uso	racional	de	medicamentos	sob	diversas	modalidades	e	
especialmente	aquelas	que	são	direcionadas	para	a	formação	de	critérios.	

Em	relação	a	outras	ferramentas	mencionadas	no	item	3.3,	os	comunicados	de	informação	tera-
pêutica	 de	medicamentos,	 o	 estabelecimento	 ou	 fortalecimento	 dos	Comitês	 de	Medicamentos	
e	Terapêuticas,	os	 formulários	 terapêuticos	e	as	guias	padrão	de	 tratamento	com	 integração	de	
critérios	baseados	em	evidências	científicas	são,	por	seu	conceito,	gênese	e	aplicabilidade	elemen-
tos	fundamentais	no	planejamento	da	estratégia	de	uso	racional	de	medicamentos.	É	prioritário	o	
desenvolvimento	e	a	aplicação	dos	protocolos	de	tratamento	e/ou	guias	clínicas	para	doenças	que	
exigem	o	uso	dos	medicamentos	de	alto	custo	e	fontes	limitadas.	A	missão	de	assegurar	o	aces-
so	equitativo	de	toda	a	população	a	um	conjunto	de	serviços	médico-cirúrgicos	consideradas	de	
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alto	impacto	econômico,	em	condições	de	qualidade	e	sustentabilidade,	destaca	a	necessidade	de	
planejar	sistemas	de	gestão	que	utiliza	como	critérios	para	sua	inclusão	a	existência	de	evidência	
científica,	a	realização	de	estudos	custo-efetividade	que	comparem	resultados	entre	diversos	tra-
tamentos,	e	um	protocolo	de	indicações,	o	qual	será	aplicado	de	forma	rigorosa	na	prestação	de	
serviços	de	saúde29	(Quadro	8).	

Quadro 8: Experiências Latino-americanas no desenvolvimento e aplicação de guias clínicas

Durante os últimos anos, estão sendo enfatizados os esforços na Região para definir protocolos e guias 
clínicas únicas para o tratamento de doenças selecionadas com base nos princípios da medicina base-
ada na evidência e seguindo critérios de eficiência de custo. Quatro experiências merecem destaque:

1. No Chile, o Programa de Asseguramento Universal de Garantias Explícitas (AUGE) partiu da 
identificação das patologias que mais afetam a carga de doenças do país, selecionando a seguir 
um conjunto limitado de 56 patologias por ordem de prioridade, definindo e validando protocolos 
clínicos para o atendimento dessas patologias no qual são detalhados tanto as práticas diag-
nósticas como os medicamentos que devem ser fornecidos. As patologias do AUGE constituirão 
em breve um marco regulatório para prestadores e seguradoras (o FONASA e as ISAPRES).

2. No Brasil, também foram estabelecidos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 
como instrumentos de regulação e proteção do usuário e como elementos de racionalização da 
política. Para isso, foi criada a Comissão de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CITEC), 
vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).

3. Na Costa Rica, para otimizar o uso dos medicamentos e oferecer 100% de cobertura, a Caja 
Costarricense de Seguro Social implementou protocolos de tratamento em patologias como: 
Esclerose Múltipla, Transplantes, Hemofilia, Câncer, Leucemia Mielocítica Crônica, Linfomas, 
Artrite Reumatóide, Tuberculose multirresistente, HIV/Aids, Epilepsia refratária, Antibióticos, Eri-
tropoietina e Hormônio de Crescimento. Esses sucessos alcançados na acessibilidade aos me-
dicamentos foram obtidos com orçamento para a aquisição de medicamentos que oscilou entre 
8 e 10% do orçamento da saúde.

4. Outro caso que merece destaque, tanto por seu esforço para padronizar a prática medica como 
para estimular uma universalidade efetiva na extensão de proteções sanitárias frente a patolo-
gias que requerem tratamento médico altamente especializado, é o Fundo Nacional de Recur-
sos do Uruguai.

29 Ver a apresentação de Miguel Fernández Galeano, O Fundo Nacional de Recursos do Uruguai, no Anexo II de este 
documento. 
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Os	centros	de	informação	e	gestão	do	conhecimento	podem	ser	apoios	valiosos	no	planejamento	
da	estratégia	orientada,	seja	para	uma	capacitação	permanente	ou	para	a	disponibilidade	de	 in-
tercâmbio,	análise	e	fornecimento	de	informações,	não	só	para	os	serviços,	como	também	para	a	
comunidade.	

O	uso	de	medicamentos	na	população	exige	a	vigilância	de	suas	condições	de	uso,	particularmente	
no	que	se	refere	à	segurança.	Por	isso,	os	sistemas	de	farmacovigilância	que	exigem	por	si	uma	
estratégia	para	seu	funcionamento,	oferecem	um	insumo	fundamental	para	as	decisões	regulatórias	
e	está	em	imprescindível	e	estreita	relação	com	uma	estratégia	que	procure	o	adequado	uso	dos	
fármacos.

Outro	elemento	também	mencionado	no	mesmo	item	é	a	instrumentalização	de	incentivos,	que	
podem	ser	direcionados	a	prescritores	como	a	pacientes	para	promover	e	assegurar	o	uso	racional	
de	medicamentos.	Nos	primeiros,	por	exemplo,	mediante	a	retribuição	relacionada	à	prescrição	
eficiente	ou,	pelo	menos,	à	eliminação	de	incentivos	potencialmente	perversos,	tais	como	a	ob-
tenção	de	retribuições	monetárias	e	em	espécie	por	parte	da	indústria	(presentes,	formação	etc.)	
que	podem	induzir	o	médico	a	prescrever	medicamentos	que	não	são	os	de	melhor	custo-benefício.	
No	caso	dos	pacientes,	um	dos	mecanismos	para	desestimular	um	consumo	ineficiente	é	a	partici-
pação	no	pagamento,	que	pode	ser	uma	estratégia	aceitável,	se	aplicados	de	forma	que	não	com-
prometam	a	equidade.	Isso	pode	ser	alcançado	aplicando	limites	aos	pagamentos	e	os	relacionando	
à	capacidade	de	pagamento	e	às	necessidades	dos	indivíduos	(co-pagamentos	equitativos,	tal	como	
nos	países	nórdicos	da	Europa),	embora	para	a	implantação	destes	sistemas	seja	necessário	contar	
com	um	grande	desenvolvimento	de	tecnologias	de	informação.	A	informação	sobre	efetividade,	
qualidade	e	custo,	junto	com	um	sistema	adequado	de	incentivos	a	médicos	e	usuários,	permitiria	
a	sensibilização	da	demanda	para	uma	prescrição	e	consumo	mais	eficientes.

4.8	 instrumentOs	de	intervençãO
A	seguir,	teremos	uma	relação	esquemática	do	conjunto	de	instrumentos	de	intervenção	que,	apli-
cadas	de	forma	coordenada	e	articulada	pelas	autoridades	públicas,	podem	melhorar	o	acesso	aos	
medicamentos	de	alto	custo	e	às	fontes	limitadas	na	Região	das	Américas.
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reSumo daS eStratégiaS, mecaniSmoS e inStrumentoS

1	 Desenvolvimento	das	Políticas	Integradas	que	promovem	Acesso	e	Inovação
1.1	 Definir	prioridades	de	inovação	baseada	nas	necessidades	sanitárias.
1.2	 Promover	mecanismos	para	o	financiamento	da	P+D	e	a	transferência	de		tecnologia.
1.3	 Aumentar	a	capacidade	instalada	da	cadeia	produtiva	e	a	oferta	de	produtos	sanitários.
1.4	 Mobilizar	o	compromisso	político	e	assegurar	a	articulação	interministerial	no	desen-

volvimento	e	implementação	das	políticas	farmacêuticas,	de	ciência	e	tecnológica,	de	
indústria	/	economia.

2	 A	Gestão	da	Propriedade	Intelectual	orientada	para	contribuir	com	a	Inovação	e	Promo-
ção	da	Saúde	Pública
2.1	 Assegurar	a	incorporação	das	flexibilidades	dos	ADPIC	nos	marcos	legais	e	regulatórios	

nacionais.
2.2	 Evitar	a	extensão	artificial	de	patentes	(evergreening)	ou	a	concessão	de	patentes	não	

justificadas.
2.3	 Melhorar	a	qualidade	das	patentes	concedidas.
2.4	 Melhorar	a	eficiência	do	sistema	de	patentes:	modificar	as	condições	e	critérios	de	con-

cessão	(baseada	na	presunção	de	validade,	transparência,	mecanismos	de	oposição	da	
concessão	etc.).	

2.5	 Avaliar	o	impacto	das	mudanças	nos	direitos	de	propriedade	intelectual	sobre	acesso	a	
medicamentos	mediante	a	aplicação	de	diferentes	modelos	metodologicamente	testados.

3	 A	Avaliação	da	Inovação	e	Incorporação	de	Novas	Tecnologias	Sanitárias
3.1	 Estabelecer	um	procedimento	regulador	para	a	Avaliação	de	Tecnologias	Sanitárias	que	

determine	os	critérios	e	metodologias	para	os	estudos	comparativos.
3.2	 Fortalecer	a	capacidade	nacional	e	regional	para	conduzir	estudos	de	avaliação	econô-

mica.
3.3	 Articular	os	resultados	da	avaliação	econômica	comparativa	com	os	processos	da	regu-

lação	de	preço	e	financiamento	do	medicamento.
3.4	 Aplicar	os	resultados	dos	estudos	comparativos	da	avaliação	tecnológica	e	econômica	

como	critério	fundamental	para	a	incorporação	das	novas	tecnologias	nos	sistemas	de	
saúde.
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4	 O	Financiamento	Seletivo
4.1	 Regular	a	demanda	para	medicamentos	definindo	quais	produtos	estarão	cobertos	por	

esquemas	de	financiamento	coletivo	e	modificando	os	módulos	de	co-pagamento.
4.2	 Implementar	critérios	de	seleção	para	orientar	a	cobertura	e	financiamento	dos	medica-

mentos.
4.3	 Para	os	sistemas	de	co-pagamento,	diferenciar	o	nível	de	co-pagamento	em	função	da	

capacidade	do	indivíduo	de	desembolsar	e	o	custo	do	tratamento.

5	 A	Negociação	e	Regulação	do	Preço
5.1	 Determinar	a	capacidade	do	Estado	de	negociar	preços	para	produtos	sob	exclusividade	

no	mercado	e	baseado	no	poder	de	aquisição	do	Estado.
5.2	 Avaliar	opções	para	a	regulação	de	preços	para	medicamentos	de	alto	custo	e	fontes	li-

mitadas	baseado	em	critérios	para	orientar	o	preço	(ex.	o	valor	aportado	do	medicamen-
to	em	relação	aos	já	existentes	e	o	preço	de	referência	em	outros	países).

5.3	 Desenvolver	mecanismos	transparentes	(os	bancos	de	preços	entre	outros)	para	avaliar	
e	difundir	informação	sobre	preços	dos	medicamentos,	seja	no	contexto	de	concorrência	
ou	exclusividade.

6	 A	gestão	das	Compras	Públicas
6.1	 Promover	a	negociação	centralizada	no	âmbito	nacional	com	compras	descentralizadas	

para	medicamentos	de	alto	custo	e	fontes	limitadas.
6.2	 Consolidar	a	demanda	no	setor	público	incorporando	as	necessidades	da	seguridade	so-

cial	e	outros	atores	do	setor.
6.3	 Buscar	de	forma	estratégica	as	alternativas	terapêuticas	para	medicamentos	de	alto	cus-

to,	e	desenvolver	estratégias	de	negociação	por	esquemas	de	tratamento.
6.4	 Avaliar	oportunidades	para	executar	compras	públicas	entre	diversas	nações	(exemplo,	

Fundo	Rotatório	para	a	Compra	de	Vacinas,	ou	o	Fundo	Rotatório	Regional	para	Forne-
cimentos	Estratégicos	de	Saúde	Pública	da	OPAS).

7	 A	Instrumentação	do	Uso	Racional	do	Medicamento
7.1	 Desenvolver	e	aplicar	de	forma	rigorosa	e	como	prioridade	formulários	terapêuticos	e	

guias	padrões	de	tratamento	para	os	medicamentos	de	alto	custo.
7.2	 Incentivar	a	prescrição	eficiente	e	eliminar	os	incentivos	potencialmente	perversos	para	

a	prescrição	dos	medicamentos	que	não	são	os	de	melhor	custo-benefício.
7.3	 Fortalecer	os	processos	de	capacitação	dos	prescritores	e	farmacêuticos	sobre	o	uso	de	

medicamentos.
7.4	 Promover	a	disponibilidade	de	informação	independente	e	confiável	para	os	processos	

da	prescrição	e	dispensa	do	medicamento.
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Em	2003,	10	países	da	América	Latina	(Argentina,	Bolívia,	Colômbia,	Chile,	Equador,	México,	
Paraguai,	Peru,	Uruguai	e	Venezuela)	lançaram	uma	política	global	de	negociação	conjunta	

de	medicamentos	que	 se	 iniciou	com	os	antirretrovirais	e	 reativos.	A	 iniciativa	estava	baseada	
na	preocupação	relacionada	à	falta	de	acesso	a	medicamentos	essenciais	na	região	devido,	entre	
outros	 fatores,	 ao	 preço	 elevado	 e	 a	 aplicação	 das	 políticas	 de	 preços	 diferenciados,	 que	 não	
necessariamente	estão	baseadas	na	equidade.	Em	junho	do	mesmo	ano,	os	países	iniciaram	a	Primeira	
Negociação	Conjunta	de	Preços	ARV	e	Reativos,	que	contou	com	a	participação	dos	Ministros,	
Vice-Ministros	e	representantes	de	saúde	dos	mencionados	países,	e	o	apoio	da	Organização	Pan-
Americana	da	Saúde	 /	Organização	Mundial	da	Saúde	 (OPAS/OMS),	o	Organismo	Andino	de	
Saúde	–	Convênio	Hipólito	Unanué	(ORAS-CONHU),	Secretaria	Geral	da	Comunidade	Andina	
(SGCAN)	e	Programa	Conjunto	das	Nações	Unidas	sobre	HIV/Aids	(ONUSIDA).

De	acordo	com	o	relatório	da	negociação,	os	resultados	foram	satisfatórios	sob	a	perspectiva	polí-
tica,	social	e	econômica,	já	que	os	países	reconheceram	de	forma	conjunta	a	gravidade	da	epidemia	
e	as	possibilidades	de	enfrentamento,	superando	fronteiras	e	diferenças	para	encontrar	soluções	
comuns.	Dos	37	itens	negociados,	em	15	deles	foram	obtidas	propostas	abaixo	do	menor	preço	
existente	naquela	Região,	e	foi	obtida	a	redução	do	custo	do	tratamento	de	primeira	linha	de	terapia	
tríplice	de	30	a	93%,	e	de	9	a	72%	para	a	terapia	tríplice	de	segunda	linha.	Em	todos	os	assuntos	
negociados	foram	acordados	os	padrões	de	qualidade.	Houve	também,	em	reativos,	redução	da	
faixa	de	preços	máximos	e	mínimos	variando	segundo	o	tipo	de	reativo:	testes	rápidos	entre	62%	
e	81%,	testes	ELISA	entre	13	e	33%,	para	CD4	entre	5	e	70%	e	para	Carga	Viral	entre	22	e	82%.	

Em	setembro	de	2004,	um	ano	depois	da	Primeira	Rodada	de	Negociação,	os	10	países	parti-
cipantes	na	negociação	iniciaram	um	processo	de	avaliação	do	impacto	da	Primeira	Rodada	de	
Negociação30.	Cabe	destacar	que	o	acesso	aos	medicamentos	e	reativos	para	o	HIV/Aids	nos	10	
países	melhorou	durante	o	período	estudado	(2003-2004).	Essa	melhoria	pode	ser	atribuída	a	um	
conjunto	de	estratégias	que	incluem,	além	da	negociação	de	preços,	várias	iniciativas	nacionais,	
regionais	e	locais,	assim	como	iniciativas	internacionais,	incluindo	a	implementação	dos	projetos	
financiados	pelo	Fundo	Mundial	da	luta	contra	a	Aids,	a	Tuberculose	e	a	Malária.	No	entanto,	os	
relatórios	de	avaliação	da	I	Rodada	de	Negociação	Conjunta	de	Medicamentos	Antirretrovirais	
mostraram	várias	dificuldades	na	relação	da	negociação	conjunta	regional	com	os	processos	de	
aquisição	nacional.	Os	acordos	alcançados	nem	sempre	eram	compatíveis	com	a	regulação	e	polí-
tica	comercial,	de	propriedade	intelectual	e	de	contatos	dos	países	participantes	na	negociação;	e	
uma	parte	dos	medicamentos	ARV,	objeto	de	negociação,	não	estava	registrado	em	todos	os	países	
participantes	na	negociação	de	preços.	

30 Organização Pan-Americana da Saúde. II negociación conjunta de precios para medicamentos antirretrovirales 
en los países de Sudamérica: proceso y resultados. Washington, DC: OPAS; octubre 2006. Em: http://www.paho.org/
spanish/ad/fch/ai/II_Ronda_de_Negociacion_Procesos_Resultados.pdf
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No	45°	Conselho	Diretivo	da	OPAS	reunido	em	Washington,	D.C.,	em	setembro	de	2004,	os	três	
Estados-Membros	da	OPAS	abordaram	a	problemática	de	 acesso	 ao	 atendimento	 integral	para	
as	pessoas	portadoras	de	HIV/Aids	e	foi	adotada	uma	Resolução	(CD45.R10)	sobre	a	ampliação	
do	tratamento	como	parte	da	resposta	integral	à	infecção	pelo	HIV/Aids.	Também	foi	adotada	a	
Resolução	CD45.R7	sobre	acesso	a	medicamentos	na	Região	na	qual	se	solicitou	aos	Estados-
Membros	da	OPAS	que	continuem	colocando	em	prática	uma	ampla	gama	de	estratégias	de	con-
tenção	de	custos	de	medicamentos	e	insumos	estratégicos	com	o	objetivo	de	maximizar	a	eficiên-
cia	e	utilização	dos	recursos,	assim	como	vigiar	e	avaliar	a	repercussão	dessas	ações	nos	preços	e	
acesso.	Na	IV	Reunião	de	Ministras	e	Ministros	de	Saúde	e	Proteção	Social	da	América	do	Sul31	
realizada	em	Santiago	do	Chile,	em	abril	de	2005,	as	Ministras	e	Ministros	de	Saúde	e	Proteção	
Social	da	América	do	Sul	destacaram	a	importância	de	que	os	países	tenham	acesso	a	medicamen-
tos	e	insumos	em	termos	de	oportunidade,	qualidade	e	preços.	Os	resultados	obtidos	na	I	Rodada	
de	Negociação	Conjunta	de	Medicamentos	ARV	e	Reativos,	realizada	em	Lima,	Peru,	em	2003,	
foram	reafirmados	na	negociação	conjunta	como	uma	ferramenta	efetiva	para	obter	preços	justos,	
melhorar	a	acessibilidade	e	incrementar	a	cobertura,	e	foi	acordada	a	realização	de	uma	II	Rodada	
de	Negociação	Conjunta.

Em	Buenos	Aires,	em	5	de	agosto	de	2005,	foi	lançada	a	II	Rodada	de	Negociação	conjunta	de	
medicamentos	antirretrovirais	com	a	participação	de	11	países,	e	26	companhias	farmacêuticas	
adotaram	como	resultado	uma	redução	de	15	a	55%	para	os	esquemas	terapêuticos	mais	utilizados	
na	região.	Um	esquema	de	terapia	básica	(AZT+3TC+NVP),	cujo	custo	oferecido	pela	indústria	
farmacêutica	em	2003	foi	de	US$	350	anuais	por	paciente,	chegou	a	custar	US$	241	como	preço	de	
referência	após	esta	negociação.	Os	países	também	estabeleceram	um	Grupo	de	Acompanhamento	
das	negociações	para	ajudar	os	países	a	conseguir	os	preços	de	negociação.	

Em	2007	e	2008,	os	países	da	Região	analisaram	a	evolução	dos	preços	de	medicamentos	(ARV),	
com	o	apoio	do	Grupo	de	Acompanhamento	a	Negociações	–	GAN	–	e	da	OPAS.	Considerando	
por	um	lado	a	ampla	oferta	de	medicamentos	ARV	genéricos	na	região,	foi	identificada	como	prio-
ridade	a	necessidade	de	desenvolver	estratégias	para	reduzir	os	medicamentos	ARV	de	segunda	e	
terceira	geração,	medicamentos	sob	exclusividade	na	região,	de	alto	custo	para	os	países	e	pelos	
quais	uma	negociação	baseada	nos	princípios	da	concorrência	não	necessariamente	conseguiria	
reduções	de	preço	para	estes	medicamentos.	

Baseado	nesta	análise,	os	países,	com	o	apoio	da	OPAS,	sugeriram	a	organização	de	um	diálogo	
regional	para	abordar	os	fatores	determinantes	de	acesso	a	medicamentos	de	fontes	 limitadas	e	

31 Declaração da IV Reunião de Ministras e Ministros de Saúde e Proteção Social da América do Sul, Santiago de 
Chile, 1° de abril de 2005.
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de	 alto	 custo,	 com	 a	finalidade	 de	 desenvolver	 estratégias	 regionais/nacionais	 para	melhorar	 a	
situação	no	âmbito	regional	e	nos	países	da	Região.	Foi	proposta	a	necessidade	de	posicionar	esse	
encontro	como	uma	das	primeiras	atividades	 regionais	na	 implementação	da	Estratégia	Global	
sobre	a	Saúde	Pública,	Inovação	e	Propriedade	Intelectual	adotada	no	61º	período	de	sessões	da	
Assembleia	Mundial	de	Saúde	(WHA	61.21),	apoiado	pela	adoção	da	resolução	sobre	a	Perspectiva	
Regional	da	Estratégia	Global	sobre	Saúde	Pública,	Inovação	e	a	Propriedade	Intelectual	pelo	48º	
Conselho	Diretivo	da	OPAS	(CD.48.R15),	em	outubro	de	2008.	Nesse	contexto	foi	organizado	em	
Brasília,	Brasil,	entre	os	dias	4	a	6	de	novembro	de	2008,	o	I	Encontro	Internacional	sobre	Acesso	
a	Medicamentos	de	Alto	Custo	e	Fontes	Limitadas.
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1. Acesso a medicamentos de alto custo
Odete	Gialdi
Departamento	de	Assistência	Farmacêutica	(DAF	)	
Secretaria	de	Ciência,	Tecnologia	e	Insumos	Estratégicos	(SCTIE),	Brasil

	 Um	dos	principais	desafios	da	Política	de	Saúde	do	Brasil	é	fazer	com	que	a	capacidade	de	
pagar	deixe	de	ser	um	fator	restritivo	para	aceder	aos	medicamentos.	Um	dos	caminhos	que	devem	
ser	seguidos	para	superar	esse	problema	é	desenvolver	novas	tecnologias	que	diminuam	os	custos	
de	produção,	e	reduzam	assim	o	nível	de	preços	em	geral.	A	dificuldade	nesse	sentido	está	em	que	
as	novas	tecnologias	não	substituem	às	antigas,	mas	passam	a	coexistir	com	elas.	Esse	fator,	junto	
com	a	intervenção	do	Poder	Judiciário	e	o	marketing	da	saúde,	fazem	que	a	oferta	passe	a	deter-
minar	a	demanda	de	novas	tecnologias	em	saúde.	Isso	gera	processos	de	incorporação	tecnológica	
sem	a	prévia	avaliação	necessária	de	sua	eficácia	e	eficiência.

O	Brasil	representa	o	décimo	maior	mercado	mundial	de	medicamentos,	com	um	movimento	de	
3,6	bilhões	de	reais	(≈	US$	12	bilhões)	em	2007	(projeção	de	R$	30	bilhões	/	US$	15	bilhões).	
Dessa	quantia,	aproximadamente	30%	corresponde	ao	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS);	os	medica-
mentos	genéricos	representam	14%	do	faturamento	e	16%	do	volume	total	de	vendas.	No	contexto	
da	saúde	no	Brasil	para	o	acesso	aos	medicamentos,	as	necessidades	ilimitadas,	os	custos	cres-
centes	e	os	recursos	finitos,	tornam	importante	a	busca	da	máxima	eficiência	no	uso	dos	recursos	
materiais,	humanos	e	econômicos.	

Considerando	tudo	isso,	os	desafios	na	esfera	do	SUS	são	os	seguintes:

•	 Incluir	a	Assistência	Farmacêutica	no	conjunto	das	ações	de	saúde	e	promover	a	integrali-
dade.

•	 Definir	ações	de	saúde	ou	linhas	de	cuidado	a	grupos	específicos	e	incluir	os	medicamentos	
como	um	componente	dessa	ação.

•	 Promover	o	acesso	a	medicamentos	eficazes	e	seguros	e	um	uso	racional	dos	mesmos.

•	 Vencer	a	tentação	da	ampliação	de	listas	sem	ter	resolvido	como	será	implementada	a	assis-
tência	à	saúde	e	que	será	o	papel	do	recurso	terapêutico.

•	 Avaliação	Tecnológica	com	base	nos	princípios	da	medicina	(saúde)	baseada	na	evidência	e	
segundo	critérios	de	custo-efetividade.

•	 Estabelecer	 Protocolos	Clínicos	 e	Diretrizes	Terapêuticas	 (PCDT)	 como	 instrumentos	 de	
regulação	e	proteção	do	usuário	e	como	elementos	de	racionalização	da		política.
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Com	base	nesses	desafios,	as	ações	de	promoção	do	acesso	aos	medicamentos	são	os	seguintes:

•	 Busca	de	um	conceito	para	o	“alto	custo”:	doença	rara;	baixa	prevalência;	alta	prevalência	
com	tratamento	no	atendimento	básico;	o	tratamento	ou	o	medicamento	é	de	alto	custo.

•	 Organização	do	financiamento	em	componentes	em	acordo	com	a	organização	da	assistência	
à	saúde	(básico	+	estratégico	+	excepcionais	+	hospitalar	+	procedimento	misto).

•	 Grupos	de	população	e	doenças	prioritários.

•	 Programas	Estratégicos	com	um	formato	específico.	P.	ex.:	HIV/Aids	e	Oncologia.

A	esse	respeito,	o	financiamento	se	enquadra	no	seguinte	contexto:	

•	 Os	medicamentos	de	alto	custo	(excepcionais)	aumentaram	de	R$	516	milhões	em	2003	para	
R$	2,3	bilhões	em	2008.	Crescimento	de	347%.	São	730.000	usuários	para	220	itens	dispo-
níveis	para	tratamento	de	76	doenças.

•	 Ampliação	da	oferta	e	do	financiamento	para	medicamentos	básicos:	de	R$	1,00	hab/ano	em	
2003	a	R$	4,10	em	2008.	Crescimento	de	410%.

•	 Antirretrovirais:	R$	1	milhão	=	180.000	pacientes.

•	 A	evolução	do	financiamento	do	Ministério	da	Saúde	de	2003	a	2008	foi	de	166%		(	≈	R$	2,2	
bilhões	a	≈	R$	5,9	bilhões).

No	campo	da	regulação,	as	ações	do	Governo	brasileiro	são:

•	 Os	Protocolos	Clínicos	e	Diretrizes	Terapêuticas	devem	convergir	no	sentido	de	definir	cri-
térios	e	condutas	terapêuticas.

•	 A	Avaliação	da	Tecnologia	em	Saúde	deve	traduzir-se	num	esforço	técnico,	científico	e	de	
gestão	para	garantir	a	credibilidade.

•	 A	 criação	da	CITEC	 (Comissão	de	 Incorporação	de	Tecnologias	 em	Saúde),	 associada	 à	
SCTIE	(Secretaria	de	Ciência,	Tecnologia	e	Insumos	Estratégicos).

•	 Regulação	econômica	mediante:
	o Política	de	Preço	Máximo	de	Venda	ao	Governo	(PMVG).
	o Tributação
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2. Avaliação e regulação de preços de medicamentos novos: a ex-
periência do Brasil 

Alexandre	Lemgruber
Gerente	de	Avaliação	Econômica	de	Novas	Tecnologias		
da	Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	(ANVISA),	Brasil	

	 A	regulação	de	preços	de	medicamentos	no	Brasil	começou	em	dezembro	do	2000,	com	a	
criação	da	Câmara	de	Medicamentos	(CAMED).	Essa	Câmara	foi	substituída	em	2003	pela	Câmara	
de	Regulação	do	Mercado	de	Medicamentos	(CMED),	composta	por	cinco	ministérios	e	presidida	
pelo	Ministério	da	Saúde.	A	CMED	está	encarregada	da	definição	das	políticas	de	regulação	de	
preços,	que	são	implementadas	pela	Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	(ANVISA),	a	qual	
exerce	a	função	de	secretaria	executiva	da	Câmara.	Entre	as	atividades	que	desenvolve	a	ANVISA,	
no	âmbito	de	suas	atribuições	na	CMED,	está	a	realização	de	avaliações	econômicas	sobre	novos	
medicamentos,	a	tomada	de	decisões	sobre	os	preços	de	entrada	ao	mercado	de	medicamentos	e	o	
monitoramento	desse	mercado.	

Os	critérios	para	a	definição	do	preço	dos	medicamentos	novos	mudaram	consideravelmente	a	
partir	de	2000.	Nos	primeiros	momentos	da	regulação,	não	estava	submetido	a	controle	o	preço	
dos	medicamentos	com	molécula	patenteada.	Naquele	momento	se	considerava	que	a	patente	era	
um	requisito	suficiente	para	caracterizar	um	medicamento	como	inovador.	Posteriormente,	passou	
a	 limitar-se	o	preço	dos	medicamentos	patenteados	 segundo	a	média	do	preço	de	cinco	países	
(Austrália,	Canadá,	Espanha,	Itália	e	Portugal).	

Em	2004,	com	a	aprovação	da	Resolução	nº	2	da	CMED,	foram	introduzidas	 importantes	mu-
danças	na	regulamentação,	com	a	aplicação	da	Avaliação	de	Tecnologias	em	Saúde	para	a	tomada	
de	decisões	sobre	o	preço	dos	novos	medicamentos,	estabelecendo	uma	política	de	preços	baseada	
em	evidências.	A	partir	desse	momento,	a	regulação	do	preço	dos	medicamentos	novos	passou	a	
ser	baseada	na	avaliação	do	valor	terapêutico	do	novo	produto.	Trata-se	de	avaliar	se	o	novo	medi-
camento	aporta	vantagens	terapêuticas	comprovadas	em	relação	aos	medicamentos	existentes	para	
a	mesma	indicação	terapêutica.	Caso	seja	comprovada	essa	vantagem,	o	medicamento	analisado	é	
classificado	como	pertencente	a	Categoria	I,	e	é	definido	como	teto	para	seu	preço	o	menor	preço	
praticado	nos	seguintes	países:	Austrália,	Canadá,	Espanha,	Estados	Unidos,	França,	Grécia,	Itália,	
Nova	Zelândia,	Portugal	e	o	país	de	origem	do	produto.	Caso	não	seja	comprovada	essa	vantagem	
terapêutica	em	relação	aos	medicamentos	escolhidos	para	a	comparação,	o	medicamento	anali-
sado	é	classificado	como	pertencente	a	Categoria	II,	e	se	preço	é	definido	a	partir	de	uma	análise	
fármaco-econômica	de	minimização	de	custos.	Nesse	caso,	o	custo	do	 tratamento	com	o	novo	
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medicamento	não	pode	ser	superior	ao	custo	do	tratamento	com	o	medicamento	já	utilizado	e	que	
se	escolheu	para	a	comparação,	e	o	preço	do	novo	medicamento	é	definido	a	partir	dessa	restrição;	
seu	preço,	além	disso,	não	pode	ser	superior	ao	menor	preço	nos	países	mencionados	anteriormen-
te.	A	experiência	da	ANVISA	nessas	avaliações	mostra	que	mais	de	80%	dos	medicamentos	ana-
lisados	foram	classificados	na	categoria	II,	o	que	significa	que	não	aportavam	nenhuma	vantagem	
terapêutica	adicional.

As	principais	etapas	do	processo	de	análise	são:	1.	Envio	a	ANVISA	da	informação	pertinente	
por	parte	dos	 fabricantes;	2.	Revisão	da	 literatura;	3.	Escolha	do	melhor	 fármaco	comparador;	
4.	Análise	comparativa,	que	considera	os	resultados	e	os	custos	das	duas	opções	terapêuticas;	5.	
Definição	do	teto	de	preço;	6.	Autorização	de	comercialização,	considerando	o	teto	de	preço	defi-
nido.	O	prazo	limite	para	essa	avaliação	é	de	90	dias.

O	novo	modelo	de	regulação	de	preços	de	medicamentos	novos,	fixado	em	2004,	aportou	 ino-
vações	muito	significativas,	entre	as	quais	se	destacam:	

•	 a	comparação	do	novo	medicamento	com	os	existentes,	com	aplicação	de	ferramentas	fár-
maco-econômicas	para	a	definição	do	preço	como	condição	para	a	autorização	da	comercia-
lização	do	medicamento;

•	 a	concepção	de	que	um	fármaco	inovador	é	o	que	aporta	benefícios	efetivos	ao	tratamento,	e	
não	simplesmente	o	que	apresenta	uma	estrutura	química	diferente	ou	um	novo	mecanismo	
de	ação;	e

•	 a	possibilidade	de	impedir	que	os	medicamentos	me-too ou	fármacos	de	imitação	(mais	de	
80%	dos	casos)	custem	mais	caros	que	os	que	já	existam	no	mercado,	como	acontecia	num	
passado	recente.	

A	aplicação	de	critérios	fármaco-econômicos	para	a	definição	dos	preços	dos	medicamentos	cons-
titui,	 sem	dúvida,	um	grande	avanço,	embora	deva	vir	acompanhada	de	outras	estratégias	para	
ampliar	o	acesso	da	população	aos	medicamentos.	A	partir	de	estudos	realizados	pela	ANVISA,	
a	CMED	aprovou	em	dezembro	de	2006	a	criação	de	um	desconto	mínimo	obrigatório	para	com-
pras	públicas	de	medicamentos,	o	chamado	Coeficiente	de	Adequação	de	Preços	(CAP).	O	CAP	é	
calculado	a	partir	da	média	da	razão	entre	o	índice	do	PIB	per capita do	Brasil	e	os	índices	do	PIB	
per capita da	Austrália,	Canadá,	Espanha,	Estados	Unidos,	França,	Grécia,	Itália,	Nova	Zelândia,	
Portugal,	ponderada	pelo	PIB.	Seu	valor	em	2008	foi	de	24,92%.	Esse	coeficiente	pode	ser	apli-
cado	nas	compras	realizadas	por	órgãos	governamentais	federais,	estatais	e	municipais,	para	uma	
lista	de	medicamentos	definida	pela	CMED.	Isso	permitiu	uma	grande	economia	de	recursos,	da	
ordem	de	vários	centos	de	milhões	de	reais	anuais.	
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Percebe-se	 um	 interesse	 crescente	 na	 questão	 da	 Regulação	 Econômica	 nos	 últimos	 anos.	 A	
ANVISA	participou	de	diversas	atividades	que	comprovam	essa	afirmação,	como:	a)	Formação	
de	 um	 Grupo	 de	 Fármaco-economia	 das	 Agências	 Reguladoras;	 b)	 Jornada	 de	 Avaliação	 de	
Tecnologias	e	Regulação	Econômica,	no	III	Congresso	Latino-americano	e	do	Caribe	de	Economia	
da	Saúde,	em	Havana;	c)	Simpósio	da	OCDE	para	debater	um	estudo	sobre	a	regulação	de	preços;	
d)	Intercâmbio	de	experiências	de	Brasil	com	outros	países	(p.	ex.:	Colômbia,	Cuba	e	Uruguai);	e)	
Projetos	de	cooperação	técnica	na	área	de	fármaco-economia	e	regulação	de	preços	(p.	ex.:	Cuba,	
Cabo	Verde	e	Moçambique).

Tudo	indica	que	nos	encontramos	num	momento	propício	para	que	os	países	da	região	pan-ameri-
cana	explorem	possibilidades	de	cooperação	no	âmbito	da	Regulação	Econômica	de	medicamen-
tos,	como:	1.	Compartilhar	informação	sobre	preços	de	medicamentos	entre	os	países	da	região;	
2.	 Compartilhar	 informação	 sobre	 avaliações	 comparativas	 de	 novos	medicamentos,	 incluindo	
avaliações	econômicas;	3.	Busca	de	integração	entre	as	diversas	redes	existentes,	como	a	Rede	
Nevalat;	4.	Desenvolver	conjuntamente	padrões	metodológicos;	5.	Realizar	atividades	de	capaci-
tação;	6.	Realizar	estudos	conjuntos.

3. Experiência cubana na inovação farmacêutica

Isis	Yera	Alós	
CECMED	(Cuba)

	 O	governo	 cubano	manifestou	 seu	 esforço	no	desenvolvimento	 constante	 das	Ciências,	
apresentando	como	algumas	de	suas	importantes	realizações	a	criação	da	Academia	de	Ciências	
de	Cuba	em	1962,	a	aprovação	da	Política	Científica	Tecnológica	em	1975	ou	a	implementação	do	
Sistema	Nacional	de	Ciência	em	Inovação	Tecnológica	no	Sistema	Nacional	de	Saúde	em	1998.	
Vários	são	os	fatores	que	favorecem	o	desenvolvimento	das	capacidades	científico-tecnológicas	
e	de	inovação	relacionadas	ao	setor	farmacêutico,	entre	elas,	a	política	educativa,	a	criação	de	um	
sistema	nacional	de	saúde	e	a	criação	de	uma	rede	de	instituições	científicas	inter-relacionadas.

As	políticas	educativas	possibilitam	e	fortalecem	a	existência	de	recursos	humanos	qualificados	e	
são	uma	condição	prévia	necessária	e	essencial	para	o	aprendizado	tecnológico	setorial	e	o	manejo	
de	novas	tecnologias.	Um	elemento-chave	nessas	políticas	educativas	é	a	capacidade	que	atual-
mente	existe	para	oferecer	educação	permanente	aos	graduados.
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A	criação	de	um	Sistema	Nacional	de	Saúde	apresenta	como	características	principais	ter	um	ca-
ráter	estatal,	permitir	a	melhoria	da	acessibilidade	ao	ser	basicamente	gratuito,	ter	um	claro	caráter	
e	orientação	preventiva	onde	o	atendimento	primário	é	de	vital	importância	junto	à	participação	
comunitária,	e	dispor	de	tecnologia	avançada	e	uma	vocação	internacionalista.

A	 criação	 de	 uma	 rede	 de	 instituições	 científicas	 inter-relacionadas	 propicia	 o	 surgimento	 das	
capacidades	científicas	endógenas	e	facilita	o	desenvolvimento	das	biociências,	assim	como	da	
indústria	 farmacêutica	cubana.	É	 importante,	nesse	sentido,	a	prioridade	que	dentro	da	política	
científica	do	país	recebe	o	desenvolvimento	de	financiamento,	o	programa	de	desenvolvimento	de	
produtos	biotecnológicos	e	farmacêuticos	e	o	financiamento	da	pesquisa	em	geral.

O	sistema	de	ciência	e	inovação	tecnológica	cobre	um	espectro	de	atividades	desde	a	geração	e	acú-
mulo	de	conhecimentos	até	a	produção	de	bens	e	serviços,	passando	pelas	pesquisas,	os	trabalhos	
de	desenvolvimento	tecnológico,	as	atividades	interfase,	os	serviços	técnico-científicos	conexos,	a	
transferência	de	tecnologias,	as	atividades	de		marketing	e	o	emprego	de	modernas	técnicas	geren-
ciais.	As	prioridades	em	saúde	na	projeção	estratégica	em	ciência	e	inovação	tecnológicas	em	saú-
de	para	o	período	2008-2010	são:	fatores	relacionados	com	o	ambiente	que	constituem	problemas	
de	saúde	(água,	saneamento	e	vetores);	fatores	comportamentais	(tabagismo,	alcoolismo,	drogas,	
dieta	e	nutrição,	sedentarismo);	doenças	não	transmissíveis	e	outros	danos	à	saúde;	doenças	buco-
dentárias;	doenças	transmissíveis	emergentes	e	re-emergentes;	discapacidade;	ambientes	especiais	
(saúde	à	população	escolar	e	aos	trabalhadores);	e	grupos	especiais	(crianças,	mulheres	e	idosos).

Em	relação	à	indústria	farmacêutica,	as	prioridades	são	o	desenvolvimento	de	medicamentos	gené-
ricos	a	partir	de	matérias-primas	importadas	e	a	substituição	das	importações	por	produção	local.	
É	importante	destacar	que	no	período	1992-2006	foram	introduzidos	362	medicamentos,	com	um	
impacto	econômico	de	84	milhões	de	dólares,	dos	quais	296	substituíram	importações.

Outras	prioridades	da	indústria	farmacêutica	são	a	melhoria	contínua	dos	processos	produtivos,	o	
desenvolvimento	de	vacinas	e	outros	medicamentos	destinados	ao	tratamento	de	doenças	funda-
mentais	para	o	perfil	epidemiológico	dos	países	em	desenvolvimento	e	a	criação	de	redes	de	pesquisa	
e	desenvolvimento	tecnológico	(Genética,	Toxicologia,	Ensaios	Clínicos,	Farmacoepidemiologia,	
entre	outros).

Além	disso,	existe	a	consciência	da	importância	da	transferência	de	tecnologias	e	de	generalização	
de	resultados,	com	acordos	internacionais	de	transferência	de	tecnologias	e	negociações	em	an-
damento	com	vários	países	(produção	de	vacinas	em	parceria	Cuba-Brasil),	ou	apoio	à	criação	de	
fábricas	de	medicamentos.
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A	grande	capacidade	criada	por	Cuba	no	campo	da	indústria	médico-farmacêutica	e	a	incorporação	
ao	processo	produtivo	das	 inovações	nesse	setor	permitem	que	o	país	conte	com	um	Programa	
Nacional	de	Vacinação	que	protege	todas	as	crianças,	gratuitamente,	contra	13	doenças	infantis.

4. Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Brasil

Reinaldo	Guimarães	
Secretário	de	Ciência,	Tecnologia	e	Insumos	Estratégicos	do	Ministério	da	Saúde,	Brasil

	 Recentemente,	 o	 Brasil	 promoveu	 mudanças	 na	 sua	 política	 de	 Ciência,	 Tecnologia	 e	
Inovação	(CT&I)	entre	os	quais	se	destacam	a	criação	dos	Fundos	Setoriais,	a	Lei	de	Inovação,	
a	 chamada	 “Lei	 do	 Bem”	 (exoneração	 tributária),	 a	 regulamentação	 do	 Fundo	 Nacional	 de	
Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico	(FNDCT)	e	os	programas	PROFARMA	I	e	II	do	Banco	
Nacional	de	Desenvolvimento	Econômico	e	Social	(BNDES).

Essas	mudanças	estão	 implicando	uma	aproximação	das	empresas	e	da	 inovação.	Entre	os	ele-
mentos	 formais	mais	 importantes	desse	processo	encontramos	que	nos	países	 líderes	mundiais	
em	pesquisa	em	saúde,	o	fomento	é	realizado	sobre	bases	“verticais”,	sob	a	coordenação	dos	ór-
gãos	governamentais	responsáveis	pela	política	setorial	(EUA,	Grã-Bretanha,	Canadá	e	França).	
Diferentemente,	no	mundo	em	desenvolvimento,	especialmente	na	região	das	Américas,	os	orga-
nismos	governamentais	responsáveis	pela	política	setorial	estão	praticamente	ausentes.

Nesse	cenário,	definido	pela	verticalidade,	com	orientação	setorial	e	mais	 tendente	ao	 fomento	
tecnológico	e	à	inovação,	devido	a	sua	proximidade	à	política	setorial.	As	vantagens	comparativas	
de	um	modelo	vertical	se	tornam	evidentes	com	a	possibilidade	de	aproximação	das	prioridades	de	
pesquisa	com	as	prioridades	da	política	setorial	e	de	mobilização	de	mais	e	novos	recursos	para	o	
fomento	à	pesquisa,	ao	desenvolvimento	e	à	inovação.	No	Brasil,	a	Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	
Agropecuária	(EMBRAPA),	a	PETROBRAS	e	o	Ministério	da	Defesa	são	casos	de	sucesso	do	
modelo	vertical.

Continuando	com	os	exemplos,	o	Ministério	da	Saúde	inicia	seu	próprio	modelo	de	desenvolvi-
mento	em	CT&I,	para	o	qual	é	necessário	reinterpretar	alguns	conceitos	e	valores:	

•	 Saúde	como	condição	de	cidadania	e	como	espaço	destacado	de	desenvolvimento.

•	 Fonte	de	geração	de	renda,	de	investimentos	e	de	emprego	e	fonte	de	inovação	e	de	conhe-
cimento	estratégico	no	contexto	da	3ª	Revolução	Tecnológica.

•	 20%	do	gasto	mundial	em	Pesquisa	e	Desenvolvimento	(P+D)	(US$	135	bilhões).
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Situação	no	Brasil:

•	 10%	da	mão-de-obra	qualificada	do	país,	com	9	milhões	de	empregos	diretos	e	indiretos.

•	 8%	do	PIB	(R$	160	bilhões).

•	 Plataforma	para	o	desenvolvimento	de	novos	paradigmas	tecnológicos	(química	fina,	biotec-
nologia,	eletrônica,	nanotecnologia,	materiais	e	outros)	num	contexto	de	reduzido	potencial	
de	inovação	e	aumento	da	distância	tecnológica.

•	 Articulação	da	lógica	econômica	e	a	lógica	de	saúde.

•	 Inovação	para	atender	as	necessidades	de	saúde	como	parte	da	Política	Nacional	de	Saúde	
(PNS).

Nesse	contexto,	é	necessário	apresentar	o	panorama	da	cadeia	produtiva	farmacêutica	para	o	des-
envolvimento	do	complexo	industrial	de	saúde:

•	 Aproximadamente	850	empresas	farmacêuticas	de	produção	de	medicamentos	de	uso	huma-
no	(2007)	que	geraram	aproximadamente	de	95	mil	empregos	(2007).

•	 Receita	de	US$	5,6	bilhões	(2003)	contra	US$	14,6	bilhões	(2007).

•	 As	empresas	nacionais	eram	responsáveis	por	25%	da	receita	em	2003	e	por	30%	a	40%	em	
2007.

•	 Exportações	de	US$	916	bilhões	(2007)	e	importações	de	US$	4,77	bilhões,	enfrentado	um	
déficit	comercial	de	US$	3,8	bilhões	(2007).

As	estimativas	de	2008	para	o	mercado	são	de	uma	receita	superior	aos	20	bilhões	de	dólares,	com	
as	 importações	e	exportações	brasileiras	de	aproximadamente	8	bilhões	e	2	bilhões	de	dólares,	
respectivamente.

A	 estrutura	 interna	 do	 MS	 evoluiu	 para	 o	 desenvolvimento	 e	 modernização	 do	 Complexo	
Industrial	de	Saúde	 (CIS).	Entre	2003	e	2006	 foi	 criada	a	Secretaria	de	Ciência,	Tecnologia	 e	
Insumos	Estratégicos	(SCTIE)	com	três	departamentos:	(i)	DAF	–	Departamento	de	Assistência	
Farmacêutica	(com	forte	poder	de	compra);	(ii)	DECIT	–	Departamento	de	Ciência	e	Tecnologia	
(financiamento	de	ciência	e	de	pesquisa	básica)	e	(iii)	DES	–	Departamento	de	Economia	da	Saúde.	
Desde	2007,	o	DES	é	denominado	Departamento	do	Complexo	Industrial	e	Inovação	em	Saúde	
(DECIIS)	e	em	2008	foi	criada	a	Comissão	de	Incorporações	Tecnológicas	(CITEC).

Junto	ao	avanço	estrutural	interno,	a	evolução	institucional	também	é	percebida	nas	políticas	go-
vernamentais,	como	o	Programa	de	Aceleração	do	Crescimento	(PAC),	Programa	de	Apoio	ao	
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Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico	 (PADCT),	Plano	de	Desenvolvimento	da	Educação	
(PDE),	Mais	Saúde	e	a	Política	de	Desenvolvimento	Produtivo	(PDP).	Em	maio	de	2008	foi	pro-
movida	a	 integração	entre	o	PAC	da	Ciência	e	Tecnologia	 (PAC-C&T),	Mais	Saúde	e	o	PDP,	
gerando	assim	uma	disposição	institucional	setorial	ampla	para	o	desenvolvimento	do	complexo	
industrial	de	saúde.	A	meta	é	reduzir	o	déficit	comercial	do	CIS	de	US$	5	bilhões	para	US$	4,4	
bilhões	até	2013	e	desenvolver	tecnologia	para	a	produção	local	de	20	produtos	estratégicos	para	o	
Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	até	2013.	Os	desafios	a	serem	enfrentados	são:	(i)	Reduzir	a	vulne-
rabilidade	da	PNS;	(ii)	Elevar	o	investimento	em	inovação;	(iii)	Aumentar	e	diversificar	as	expor-
tações;	(iv)	Aumentar	a	densidade	da	cadeia	produtiva	do	CIS	e	fortalecer	empresas	nacionais;	(v)	
Fortalecer,	expandir	e	modernizar	a	gestão	da	rede	de	laboratórios	públicos	e	(vi)	Atrair	produção	
e	centros	de	P+D	de	empresas	estrangeiras	tecnologicamente	avançadas.

Os	instrumentos	para	superar	esses	desafios	são	o	uso	do	poder	de	compra	estatal	para	estimular	a	
produção	local,	o	financiamento	para	ampliar	a	capacidade	de	produção,	a	expansão	dos	recursos	
para	P+D	em	áreas	estratégicas	e	a	formação	de	redes	de	apoio	ao	desenvolvimento	tecnológico	
e	industrial.	Todas	essas	ações	contam	com	ações	de	colaboração	do	MS	com	outros	organismos	
governamentais	e	com	o	apoio	da	iniciativa	privada.	Para	gerar	um	ambiente	de	governabilidade	
foi	criado,	em	maio	de	2008,	o	Grupo	Executivo	do	Complexo	Industrial	de	Saúde	para	promover	
medidas	e	ações	concretas	de	implementação	do	marco	regulatório	brasileiro	referido	à	estratégia	
de	desenvolvimento	do	Governo	Federal	para	a	área	da	saúde	(incluindo	o	Programa	Mais	Saúde,	
o	Plano	de	Ação	2007-2010	do	Ministério	de	Ciência	e	Tecnologia	e	a	PDP).

As	áreas	estratégicas	para	PD&I	do	CIS	são	as	seguintes:	(i)	Produção	local	de	hemoderivados	
(fatores	8	e	9,	albumina	e	globulinas);	(ii)	Desenvolvimento	de	vacinas	para	o	Programa	Nacional	
de	Imunização;	(iii)	Produção	de	equipamentos	e	materiais	de	uso	em	saúde	para	atender	à	PNS;	
(iv)	Reativos	e	dispositivos	para	diagnósticos	de	controle	de	sangue	baseados	em	biotecnologia	
moderna;	(v)	Produção	de	medicamentos	e	princípios	ativos	de	fármaco-químicos;	e	(vi)	Produção	
de	produtos	biotecnológicos	para	saúde.

O	marco	regulatório	para	o	CIS	também	deve	ser	atualizado	e	precisa	ter	como	objetivos	a	garantia	
da	qualidade	dos	produtos	contratados,	aumentar	a	competitividade	da	indústria	nacional,	fomen-
tar	a	inovação	e	aumentar	a	capacidade	produtiva.

As	medidas	regulatórias	também	precisam	de	adaptações	na	pré-qualificação	de	empresas;	na	lista	
de	produtos	estratégicos	que	procurem	a	garantia	de	mercado	e	preferência	de	compra,	com	exo-
neração	tributária,	contratação	de	serviços	e	que	considerem	a	necessidade	de	regulação	sanitária	
e	de	uma	Política	de	Propriedade	Industrial.
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Por	último,	é	necessário	destacar	as	medidas	já	adotadas	pelo	governo	brasileiro:

•	 Criação	do	Comitê	de	Gestão	do	Termo	de	Cooperação	e	Assistência	Técnica	entre	o		BNDES	
e	o	MS,	no	qual	se	destaca	o	PROFARMA	II	(abril/2008).

•	 Criação	do	Comitê	Nacional	de	Biotecnologia	e	Fórum	de	Competitividade	em	Biotecnolo-
gia	(fevereiro/2007).

•	 Ações	direcionadas	ao	setor	produtivo	público	(medicamentos,	vacinas,	diagnósticos	e	he-
moderivados).

•	 Ações	direcionadas	ao	setor	produtivo	privado	(fármaco-química,	medicamentos,	equipa-
mentos	e	diagnósticos).

•	 Uso	do	poder	de	compra	do	Ministério	da	Saúde	como	instrumento	de	política	tecnológica	e	
de	estímulo	à	inovação	e	de	fortalecimento	do	SUS.

5. O Fundo Nacional de Recursos do Uruguai

Miguel	Fernandez	Galeano
Vice-Ministro	de	Saúde	Pública		
Presidente	do	Fundo	Nacional	de	Recursos,	Uruguai	

	 A	situação	mundial	dos	medicamentos,	de	acordo	com	dados	da	OPAS-OMS,	mostra	um	
panorama	onde	50%	da	população	não	têm	acesso	a	medicamentos,	40%	do	gasto	público	é	com	
medicamentos,	75%	dos	antibióticos	são	prescritos	inadequadamente,	existe	um	aumento	conside-
rável	de	eventos	adversos	severos	nos	últimos	anos,	etc.

Devido	a	essa	 situação	é	necessária	uma	política	de	Estado	em	matéria	de	medicamentos	para	
garantir	objetivos	e	compromissos	do	governo	a	médio	e	longo	prazo,	considerando,	entre	outras	
coisas,	as	metas	previamente	definidas	e	a	definição	de	prioridades.	Essa	política	de	Estado	tam-
bém	ajuda	a	identificar	as	estratégias	necessárias	para	cumprir	os	objetivos	e	identificar	os	diferen-
tes	agentes	responsáveis	de	aplicar	os	elementos	da	política,	assim	como	para	fomentar	o	debate	
nacional	sobre	os	desafios	éticos	e	sanitários	envolvidos	nesse	assunto.

O	objetivo-chave	é	assegurar	a	disponibilidade	equitativa	e	acessibilidade	dos	medicamentos	es-
senciais	à	qualidade	e	eficácia,	assim	como	o	uso	terapeuticamente	racional	e	economicamente	
eficiente	dos	medicamentos	por	parte	dos	profissionais	de	saúde	e	consumidores.
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Um	dos	eixos	principais	da	política	de	Estado	é	o	uso	racional	dos	medicamentos,	que	apresen-
tarão	ferramentas	para	coordenar	o	uso	de	medicamentos,	formação	fármaco-terapêutica	dos	pré-
graduados,	desenvolvimento	profissional	médico	contínuo,	acesso	à	 informação	independente	e	
objetiva	sobre	os	medicamentos,	educação	da	população	sobre	os	medicamentos,	entre	outros.

Nesse	sentido,	no	Uruguai	foi	criado	um	Fundo	Nacional	de	Recursos	com	a	missão	de	assegurar	
o	acesso	equitativo	de	toda	a	população	a	um	conjunto	de	serviços	médico-cirúrgicos	considera-
dos	de	alta	especialização	e	impacto	econômico,	em	condições	de	qualidade	e	sustentabilidade.	
Com	um	amplo	número	de	objetivos	(financiar	a	cobertura	de	atos	e	medicamentos	de	medici-
na	altamente	especializada,	avaliar	os	resultados,	assegurar	a	sustentabilidade	do	sistema	etc.),	o	
Fundo	contou	com	várias	fontes	de	financiamento	do	Fundo	Nacional	de	Saúde	e	do	Ministério	de	
Economia	e	Finanças.

Foram	determinados	quais	procedimentos	estão	cobertos	(implante	de	marcapassos,	 transplante	
renal,	hemodiálise	etc.),	e	os	medicamentos	de	recente	desenvolvimento,	uso	restrito	e	custo	ele-
vado.	Foi	planejado	um	sistema	de	gestão	para	essa	medicação	que	utilizava	como	critérios	para	
sua	inclusão	a	existência	de	evidência	científica,	a	realização	de	estudos	de	custo-efetividade	que	
comparem	resultados	entre	diversos	tratamentos	e	protocolos	de	indicações.

Foi	elaborada	uma	lista	de	medicamentos	inclusos,	centralizados	em	medicamentos	oncológicos,	
hemato-oncológicos,	imunodepressores,	entre	outros	(esclerose	múltipla	etc.).	A	experiência	mos-
tra	que	nem	todas	as	solicitações	são	autorizadas,	mas	as	solicitações	aceitas	são	aproximadamente	
75	a	96%	do	total.

Também	foi	implementada	uma	Unidade	Centralizada	de	Aquisições	(UCA)	para	a	compra	centra-
lizada	de	medicamentos,	insumos	médicos,	material	médico-cirúrgico	etc.	Funciona	na	esfera	do	
Ministério	de	Economia	e	Finanças,	e	está	formada	também	pelos	Ministérios	de	Saúde	Pública;	
Trabalho	e	Seguridade	Social	e	Defesa	Nacional.	A	compra	é	realizada	por	ordem	dos	organismos	
estatais	integrantes	do	sistema,	de	acordo	quantidades,	especificações	de	qualidade	e	oportunida-
des	solicitadas.	Com	esse	sistema	ficam	asseguradas	para	os	fornecedores	as	condições	de	trans-
parência	na	compra	e	acessibilidade	à	demanda,	e	se	fortalece	o	poder	negociador	do	Estado	ao	
concentrar	a	demanda.

Resumindo,	podemos	afirmar	que	com	esses	instrumentos	se	estabelece	um	novo	compromisso	
da	medicina	com	a	sociedade,	devido	a	sua	gestão	como	um	bem	público.	Esse	compromisso	está	
baseado	em	valores	éticos	e	assistenciais,	medicina	baseada	na	evidência	e	resultados.	Também	
está	sendo	produzida	uma	gestão	de	qualidade	que	aplica	princípios	distributivos,	em	que	se	con-
sidera	o	custo	de	oportunidade	e	se	financia	aquilo	que	é	efetivo.	É	importante,	também,	promover	
o	encontro	entre	a	ética	médica	e	a	ética	da	responsabilidade	para	o	destino	de	recursos,	não	eco-
nomizar,	mas	gastar	bem,	avaliar	mediante	custo-efetividade.
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6. Critérios de seleção de medicamentos e elaboração de protoco-
los de tratamento

Albin	Chaves	Matamoros	
Caixa	Costa-riquenha	de	Seguro	Social	(CSS),	Costa	Rica

	 A	Caixa	Costa-riquenha	de	Seguro	Social	é	uma	instituição	tripartite	constituída	pelos	tra-
balhadores,	patrões	e	Estado.	Apresenta	dois	regimes:	o	Seguro	de	Saúde	e	o	de	Invalidez,	Velhice	
e	Morte.	É	financiada	com	8%	da	receita	dos	trabalhadores,	14%	da	contribuição	patronal	e	0,5%	
da	contribuição	do	Estado.	Os	princípios	básicos	da	 instituição	são:	Universalidade,	Equidade,	
Solidariedade,	Obrigatoriedade	e	Unidade.

A	Política	de	Medicamentos	Essenciais	busca	garantir	o	acesso	aos	medicamentos	como	um	direi-
to	humano.	A	Costa	Rica	estabeleceu	a	Política	de	Medicamentos	Essenciais	para	o	setor	público	
mediante	o	Decreto	Executivo	n°	13878-SPPS	do	Formulário	Terapêutico	Nacional,	de	22	de	set-
embro	de	1982.	Posteriormente,	este	Decreto	Executivo	foi	substituído	pelo	Decreto	Executivo	n°	
19343-S,	de	23	de	novembro	de	1989.

Diante	dessa	visão	clara	de	nossas	autoridades,	a	Caixa	Costa-riquenha	de	Seguro	Social	definiu	
a	estrutura	que	considerou	adequada	para	 impulsionar	e	consolidar	a	política	de	medicamentos	
essenciais	e	definiu	dois	elementos	que,	por	sua	vez,	fortaleceram	o	uso	racional	dos	medicamen-
tos:	o	elemento	científico-técnico	que	compreende	a	seleção,	prescrição,	educação	e	uso	dos	me-
dicamentos	e	cujo	responsável	é	a	Gerência	Médica;	e	o	elemento	Operacional	que	compreende	o	
planejamento,	orçamento,	aquisição,	armazenamento,	qualidade	e	distribuição	dos	medicamentos	
de	responsabilidade	é	a	Gerência	de	Logística.	Entre	os	dois	elementos	existe	intercâmbio	perma-
nente	de	informações,	com	o	objetivo	de	conseguir	que	os	medicamentos	estejam	disponíveis	no	
momento,	lugar	e	nas	quantidades	necessárias,	para	tornar	realidade	o	acesso	aos	medicamentos	
pela	população.

Na	Gerência	Médica	foram	definidos	como	responsáveis	da	Seleção	de	Medicamentos	a	Direção	
de	Farmacoepidemiologia	e	o	Comitê	Central	de	Farmacoterapia,	 formado	por	13	médicos	es-
pecialistas	provenientes	dos	Hospitais	Nacionais,	e	2	 farmacêuticos,	cujo	objetivo	fundamental	
é	assegurar	a	todos	os	setores	da	população	a	acessibilidade	e	o	uso	racional	dos	medicamentos.	
Elementos	fundamentais	que	são	considerados	na	seleção	de	medicamentos	são	a	epidemiologia	
de	nosso	país,	critérios	clínico-farmacológicos	e	a	sustentabilidade	do	sistema.



O acesso aos medicamentos de alto custo nas Américas: contexto, desafios e perspectivas 65

Isso	é	complementado	com	os	seguintes	critérios	farmacológicos	mais	específicos:

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Eficácia 1-5

Segurança 1-5

Benefício/custo 1-3

Cumprimento da prescrição 1-3

Disponibilidade no mercado 1-2

Outras indicações 1-2

Os	 medicamentos	 selecionados	 para	 uso	 na	 Instituição	 estão	 incluídos	 na	 Lista	 Oficial	 de	
Medicamentos	(LOM).	Foi	estabelecido	um	sistema	de	formulário,	que	consiste	em	avaliar	e	se-
lecionar	constantemente	os	medicamentos,	manter	o	formulário	e	fornecer	a	informação	na	LOM.	
Esse	sistema	foi	planejado	como	um	sistema	aberto,	que	permite	a	aquisição	de	medicamentos	não	
incluídos	na	LOM	de	forma	limitada,	usualmente	para	o	uso	em	paciente	individual.

Os	medicamentos	incluídos	na	LOM	são	classificados	como:

•	 Armazenáveis:	são	os	medicamentos	necessários	para	resolver	as	principais	causas	de	mor-
bimortalidade	que	afetam	a	população.	Representam	os	medicamentos	necessários	para	re-
solver	97-98%	das	doenças	que	afetam	a	população.	Esses	medicamentos	são	adquiridos	de	
forma	centralizada	pela	Gerência	de	Logística.

•	 Lista	complementar:	são	os	medicamentos	solicitados	principalmente	nos	Hospitais	Aca-
dêmicos	de	nosso	sistema;	são	medicamentos	que	exigem	infraestrutura	diagnóstica	e	tec-
nologia	adequada,	pois	atendem	uma	necessidade	particular	por	parte	das	especializações	
oferecidas	nesses	centros	de	alta	complexidade.	Esses	medicamentos	são	adquiridos	pelos	
próprios	centros	de	atendimento.

•	 Medicamentos	 para	 casos	 excepcionais:	 exigem	 justificativa	 clínico-farmacológica	 do	
médico	prescritor.

Ao	complementar	os	medicamentos	incluídos	na	LOM	com	os	medicamentos	para	casos	excepcio-
nais,	a	Seguridade	Social	oferece	o	tratamento	para	100%	das	patologias	que	afetam	os	pacientes	
assegurados.
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A	LOM	em	2008	está	formada	por	376	princípios	ativos	armazenáveis,	58	princípios	ativos	com-
plementares	 e	 17	princípios	 ativos	 armazenáveis	 e	 complementares,	 o	 que	dá	um	 total	 de	 451	
princípios	ativos	e	636	apresentações	farmacêuticas.

Um	estudo	 realizado	por	Food and Drug Administration	 (FDA)	dos	Estados	Unidos	durante	5	
anos,	de	1998	a	2002,	demonstrou	que	esse	Organismo	aprovou	415	medicamentos,	dos	quais	58	
(14%)	representaram	inovações	reais	terapêuticas.	Isso	demonstra	a	grande	importância	da	seleção	
de	medicamentos.	Na	Seguridade	Social,	o	número	de	medicamentos	incluídos	por	ano,	oscilam	
entre	9	e	10,	o	que	indica	que	os	critérios	de	seleção	estabelecidos	são	muito	adequados	e	que	os	
medicamentos	inclusos	são	inovações	reais.

Com	essa	política	de	medicamentos	essenciais	ficou	assegurado	o	acesso	aos	medicamentos	essen-
ciais,	como	constata	o	Relatório	de	Desenvolvimento	Humano	2003	das	Nações	Unidas	(PNUD)	
que	afirma	“Costa	Rica	e	Cuba	constituem	os	únicos	dois	países	da	Região	de	América	Latina	e	
Caribe	que	oferecem	a	suas	populações	um	acesso	excelente	aos	medicamentos	essenciais	com	
uma	cobertura	entre	95	a	100%	da	população”.

Dentro	dessa	política	de	medicamentos	essenciais,	um	elemento	muito	importante	é	o	conceito	de	
medicamentos	genéricos,	que	permitiu	gerar	uma	concorrência	em	igualdade	de	oportunidades	nos	
processos	de	aquisição	de	medicamentos,	mediante	o	uso	da	denominação	comum	internacional,	
de	diferentes	fornecedores	de	medicamentos.	

Um	estudo	realizado	no	Departamento	de	Farmacoterapia	evidenciou	que	com	o	orçamento	dispo-
nível	para	a	aquisição	de	medicamentos,	sem	opções	de	medicamentos	genéricos,	se	perderia	81%	
da	cobertura	de	medicamentos	para	a	população	assegurada.

Hoje	em	dia	a	política	de	medicamentos	essenciais,	 apresenta	grandes	desafios,	 como	oferecer	
tratamento	para	patologias	como:

•	 Aids

•	 Esclerose	Lateral	Amiotrófica

•	 Esclerose	Múltipla

•	 Câncer

•	 Hemofilia

•	 Transplantes
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Para	otimizar	o	uso	dos	medicamentos	e	seus	benefícios	aos	pacientes,	foram	implementados	pro-
tocolos	de	tratamento	em	patologias	como:	Esclerose	Múltipla,	Transplantes,	Hemofilia,	Câncer,	
Leucemia	Mielocítica	Crônica,	Linfomas,	Artrite	Reumatoide,	Tuberculose	multirresistente,	HIV/
Aids,	Epilepsia	refratária,	Antibióticos,	Eritropoetina	e	Hormônio	de	Crescimento.

Essas	conquistas	na	acessibilidade	aos	medicamentos	foram	alcançadas	com	um	orçamento	para	a	
aquisição	de	medicamentos	que	oscilou	entre	8	a	10%	do	orçamento	em	saúde.

O	orçamento	em	2008	para	a	saúde	e	medicamentos	em	milhões	de	dólares	foi:

Montante Porcentagem Valor per capita

Saúde 1.600 100% 372

Medicamentos 150 9,4% 33

Do	orçamento	de	medicamentos	em	milhões	de	dólares:

Compras centralizadas 134 89%

Compras descentralizadas 16 11%

Com	as	mudanças	que	aconteceram	desde	a	década	de	70,	quando	foi	recomendada	a	política	de	
medicamentos	essenciais,	até	hoje	onde	predominam	os	tratados	de	livre-comércio,	as	diferentes	
linhas	de	tratamento	para	diversas	patologias,	é	necessário	estabelecer	estratégias	para	garantir	o	
acesso	aos	medicamentos	como:

•	 Definição	de	políticas	de	saúde	e	de	medicamentos
•	 Fortalecer	a	política	de	medicamentos	essenciais
•	 Política	de	medicamentos	genéricos
•	 Financiamento
•	 Processos	de	aquisição
•	 Compras	conjuntas
•	 Estudos	de	utilização	de	medicamentos
•	 Proteção	de	patentes
•	 Importações	paralelas
•	 Licenças	obrigatórias
•	 Informação	não	divulgada.
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7. É possível avaliar o impacto da propriedade intelectual no acesso 
aos medicamentos?

Miguel	Cortes
IFARMA,	Colômbia

	 Sobre	o	tema	de	Propriedade	Intelectual	(PI),	há	duas	tendências	interpretativas:	a	dos	que	
pensam	que	maiores	direitos	de	PI	contribuirão	para	o	desenvolvimento	de	todos	os	países	que	
os	implementem,	e	a	daqueles	que	opinam	que	maiores	direitos	de	PI	restringem	o	acesso	a	bens	
básicos	e	não	há	evidência	que	faça	prever	os	benefícios	que	isso	traria.	Em	relação	aos	medica-
mentos,	os	defensores	da	primeira	opinião	estão	liderados	pelos	países	desenvolvidos	e	pela	in-
dústria	transnacional	que	insistem	em	afirmar	que	uma	forte	proteção	aos	Direitos	de	Propriedade	
Intelectual	(DPI),	é	condição	essencial	para	assegurar	a	continuidade	da	inovação	e	que	a	longo	
prazo	serão	beneficiados	também	os	países	em	desenvolvimento.	No	entanto,	a	maioria	dos	países	
em	desenvolvimento	e	as	organizações	para	o	acesso	aos	medicamentos	se	opõem	ao	reforço	dos	
DPI	porque	afirmam	que	eleva	os	preços	e	 restringe	o	acesso	a	medicamentos	essenciais,	com	
efeitos	muito	negativos	sobre	a	saúde,	especialmente	nas	populações	mais	vulneráveis.	

Nesse	contexto,	a	quantificação	do	impacto	que	os	DPI	terão	sobre	o	acesso	aos	medicamentos	
e,	em	último	caso,	sobre	a	saúde	das	populações,	tem	sido	objeto	de	preocupação	e	análise	por	
parte	dos	pesquisadores	individuais	e	de	organizações	nacionais	e	internacionais.	A	seguir,	men-
cionamos	dois	trabalhos	que	foram	liderados	pela	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	e	pela	
Organização	Pan-Americana	da	Saúde	(OPAS),	que	permitiram	desenvolver	vários	estudos	para	
determinar	o	impacto	dos	DPI	sobre	o	preço	e	suas	consequências	sobre	o	acesso	aos	medicamen-
tos.

O	primeiro	deles	é	o	denominado	IPRIAN	(Intellectual property rights impact access),	descrito	no	
“Guia	para	estimular	o	impacto	sobre	o	acesso	aos	medicamentos	de	mudanças	nos	DPI”.	O	IPRIA	
é	 um	modelo	 cuja	 principal	 aplicabilidade	 é	 a	 definição	 de	 impactos	 dos	DPI	 sobre	mercados	
agregados	de	medicamentos,	do	tipo	“mercado	privado”	ou	“mercado	público”	ou	“	mercado	total	
de	medicamentos”.	Entre	os	países	onde	foram	realizadas	aplicações	ou	oficinas	formais	para	sua	
divulgação	estão:	Colômbia,	Guatemala,	Costa	Rica,	Bolívia,	Reino	Unido,	Malásia,	Tailândia,	
Uruguai.

O	modelo	compara	um	cenário	básico	sob	determinadas	condições	com	cenários	alternativos	que	
simulam	a	evolução	do	mercado	sob	diversas	combinações	hipotéticas	de	 fatores,	 relacionados	
aos	DPI	e	ao	comportamento	do	mercado.	Nesse	contexto	um	cenário	básico	pode	simular	as	con-
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dições	de	ADPIC,	enquanto	um	ou	vários	alternativos,	as	disposições	contidas	no	acordo	de	asso-
ciação.	Também,	cenários	alternativos	podem	incluir	disposições	de	política	pública,	por	exemplo,	
de	diferentes	formas	de	implementação	de	medidas	já	acordadas.	Para	cada	cenário	(o	básico	e	
os	alternativos)	o	modelo	calcula	a	porcentagem	de	princípios	ativos	(molécula	ativa	num	deter-
minado	produto),	que	está	em	situação	de	exclusividade	no	mercado	devido	a	algum	dos	tipos	de	
DPI	avaliados.	O	grau	de	concorrência	(de	medicamentos	com	um	mesmo	princípio	ativo	ou	de	
medicamentos	com	diferentes	princípios	ativos	com	idênticas	indicações	terapêuticas)	determina	
o	diferencial	de	preços	entre	os	medicamentos,	os	medicamentos	exclusivos	estabelecem	preços	
de	monopólio,	que	são	superiores	àqueles	preços	apresentados	quando	ingressam	concorrentes.	As	
diferenças	na	porcentagem	do	mercado	dos	medicamentos	exclusivos	e	a	dos	concorrentes	é	o	que	
define	no	modelo	as	diferenças	médias	de	preços	entre	cenários.	Essas	diferenças	de	preços	defi-
nem,	por	sua	vez,	o	impacto	em	termos	de	consumo	(acesso)	e	gasto	ou	valor	do	mercado.	Como	
consequência,	os	impactos	que	são	avaliados	pelo	modelo	para	diferentes	horizontes	de	tempo	são:

•	 Nível	de	exclusividade	dos	medicamentos	no	mercado

•	 Impacto	sobre	a	média	de	preços	no	mercado

•	 Impacto	sobre	o	gasto	farmacêutico

•	 Impacto	sobre	o	consumo	dos	medicamentos

O	 segundo	 trabalho	 é	 o	 chamado	 IPRIM	 (Intellectual Property Rights Impact Micromodels).	
Nesse	caso,	o	objetivo	foi	desenvolver	modelos	de	simulados	que	permitam	avaliar	prospectiva	
e	retrospectivamente	o	impacto	de	mudanças	nos	DPI	resultantes	da	implementação	de	acordos	
comerciais	ou	outras	medidas	de	política,	sobre	um	mercado	específico	de	medicamentos	conco-
rrentes,	e	em	consequência	podem	ser	substituídos	uns	pelos	outros	(por	exemplo,	aqueles	com	a	
mesma	indicação	terapêutica,	como	os	medicamentos	inibidores	da	protease	para	o	tratamento	de	
HIV/Aids,	ou	com	os	inibidores	da	bomba	de	prótons	para	o	tratamento	de	úlcera).	Esse	trabalho	
propõe	a	caracterização	dos	produtos	de	forma	individual	com	informações	como	a	data	de	entrada	
no	mercado,	ciclo	de	vida,	status	da	patente	ou	outra	proteção	à	propriedade	intelectual	etc.;	e	pelo	
preço	e	a	quantidade	de	unidades	vendidas	em	cada	período	de	tempo.	Assim	como	o	IPRIA	são	
construídos	cenários	e	a	diferença	em	preço	e	gasto	entre	os	cenários	alternativos	e	o	cenário	bási-
co	é	a	que	determina	o	impacto	dos	DPI.	Esse	trabalho	começou	em	novembro	de	2006	como	um	
projeto	conjunto	da	OPAS/OMS,	o	Instituto	do	Banco	Mundial	(WBI)	e	o	ICTSD	(International 
Center for Trade and Sustainable Development).	

Como	conclusão,	pode-se	afirmar	que	se	é	possível	avaliar	o	impacto	dos	DPI	sobre	o	acesso	aos	me-
dicamentos	e	que	para	tal	propósito	foram	desenvolvidas	várias	metodologias,	entre	elas	os	Modelos	
IPRIA	e	IPRIM.	Estes	modelos	são	complementares,	enquanto	o	primeiro	avalia	um	impacto	sobre	o	
mercado	agregado,	o	segundo	é	aplicado	a	mercados	desagregados	como	grupos	terapêuticos.	
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Não	obstante,	é	necessário	enfatizar	a	necessidade	de	ter	dados	de	qualidade	para	garantir	resulta-
dos	confiáveis,	os	quais	nem	sempre	estiveram	disponíveis	em	vários	dos	estudos	realizados.	Nesse	
sentido,	se	exige	de	um	lado	a	formação	e	acompanhamento	de	equipes	nacionais	com	o	manejo	dos	
conceitos,	modelos	e	resultados,	e,	de	outro,	o	apoio	decidido	dos	governos	para	ter	informações	
confiáveis	a	respeito	dos	mercados	farmacêuticos	e	sua	evolução	nos	nossos	países.
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