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S O B R E A I N T E R FA R M A

A Associação da Indústria Farmacêutica
de Pesquisa (Interfarma) representa
empresas e pesquisadores nacionais ou
estrangeiros que promovem e incentivam
o desenvolvimento da indústria de
pesquisa científica e tecnológica no
Brasil voltada para a produção de
insumos farmacêuticos, matérias-primas,
medicamentos e produtos para a saúde.
Fundada em 1990, a Interfarma congrega
atualmente 51 empresas associadas.
São companhias responsáveis pela
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venda, no canal farmácia, de 80% dos
medicamentos de referência do mercado
brasileiro e também por 36% dos genéricos
produzidos por empresas que passaram
a ser controladas pelos laboratórios
associados. Além disso, respondem por
46% da produção dos medicamentos
isentos de prescrição (MIPs) no país e por
54% dos medicamentos tarjados, que por
sua vez representam 52% do mercado de
varejo.
Desde que foi fundada, a Interfarma tem
promovido a interação e o estreitamento

das relações das associadas com os
diversos agentes, sobretudo autoridades
de saúde, a fim de discutir temas que
visem à melhoria do sistema de saúde e o
bem-estar dos pacientes brasileiros. Além
disso, desenvolve projetos e ações no
sentido de promover um ambiente seguro,
estável e propício para os investimentos
por meio de um amplo debate sobre temas
de interesse da sociedade como pesquisa
clínica, sistema regulatório, acesso e
financiamento à saúde, biotecnologia, ética
e combate à informalidade.
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Nem tudo que se enfrenta pode ser
modificado, mas nada pode ser
modificado até que seja enfrentado
J A M E S
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Apresentação
O Brasil tem pressa. Não é possível esperar mais
por soluções realmente eficazes para o sistema de
saúde. Um problema antigo e crônico – o limitado
acesso a serviços públicos qualificados de saúde –
tornou-se a maior demanda da população, repetida
de forma crescente e aflita em todos os momentos e
manifestações e confirmada nas pesquisas de opinião.

Sem recursos para assegurar medicamentos, apesar
da obrigação constitucional de fazê-lo, os Governos
protegem-se da ampliação de gastos usando a
burocracia como escudo e criando dificuldades
regulatórias para o registro, a incorporação e a
comercialização de medicamentos. Uma tentativa,
inútil, de deter ou reduzir a demanda.

Autoridades de todos os níveis e correntes
políticas repetem um discurso que é verdadeiro,
mas insuficiente. Lembram, com razão, que o
país avançou nos últimos anos. Há programas
exemplares, reconhecidos internacionalmente, como
os de vacinação e AIDS. A mortalidade infantil caiu
expressivamente. E existem ilhas de excelência, centros
de pesquisa, hospitais e profissionais renomados, que
caminham lado a lado com os melhores do mundo.

Esse é o mesmo Brasil que demora mais de dois anos
para aprovar a entrada de um novo medicamento
no mercado. Que leva, em média, um ano para
aprovar um protocolo de pesquisa que pode salvar
vidas. E que demora cerca de dez anos para registrar
uma patente, retardando, assim, a inovação e a
competitividade do país.

A realidade, porém, é mais complexa. O Brasil
que aparece nas pesquisas é um país que enfrenta
dificuldades constrangedoras para estabelecer um
sistema eficiente e qualificado de saúde. Onde o gasto
público em saúde é menor que a média mundial. E
os recursos são desperdiçados por uma gestão que,
preocupada corretamente com a descentralização
e a participação de todos os níveis federativos, gera
inconsistência no planejamento e nas ações.
Na assistência farmacêutica, parte essencial de uma
equação eficiente para a saúde pública, os desafios
não são menores. O mesmo Brasil que precisa ampliar
o acesso a medicamentos cobra impostos que estão
entre os mais altos do mundo – 33,9%. E obriga seus
cidadãos a custear do próprio bolso mais de 70% dos
remédios que consomem.
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Parece não haver escolha. É preciso discutir mais
profundamente o modelo adotado no País na busca do
equilíbrio entre o dever da justiça, os recursos públicos
disponíveis e a obrigação da eficiência. E é necessário
também, sem prejuízo da discussão estrutural, pensar
em medidas imediatas, necessárias e inadiáveis.
A Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica
de Pesquisa – selecionou para este debate algumas
providências que entende caberem nesse modelo.
As cinco ações descritas e discutidas nesse
trabalho podem ser adotadas já! Propostas que
contribuem efetivamente para a melhoria do acesso a
medicamentos e a promoção da saúde da população.

Theo van der Loo

Antônio Britto

Presidente do Conselho Diretor

Presidente-executivo
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Introdução
O propósito desta publicação é debater e apontar
caminhos. Perscrutar o cenário do possível e buscar
soluções passíveis de serem adotadas imediatamente
para facilitar e ampliar o acesso da população a
medicamentos e a uma saúde com mais qualidade.
Neste documento, a Interfarma aponta cinco áreas
que considera estratégicas e relevantes nesse processo,
porque ali se encontram algumas das principais
barreiras que obstruem esse caminho. E porque
são justamente os maiores desafios que demandam
intervenções rápidas e saídas exequíveis.
O objetivo é despertar a atenção de autoridades,
especialistas e lideranças dos diversos segmentos que
compõem o setor. E, sobretudo, mostrar que existem
alternativas viáveis que, com esforço e interesse,
é possível promover grandes benefícios em curto
espaço de tempo.
Esperamos, dessa forma, contribuir para ampliar o
necessário debate sobre esta questão tão crucial para
a vida dos cidadãos brasileiros, que é o acesso a uma
saúde com qualidade.
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Uma das estratégias mais difundidas no mundo
para facilitar e aumentar o acesso da população a
medicamentos é a desoneração tributária – a redução
da carga de impostos que incide sobre eles. O raciocínio
é simples: medicamentos são bens essenciais, que
preservam a saúde e salvam vidas e, portanto, são
considerados prioridade em saúde pública.

Mais acesso e
financiamento

No Brasil, no entanto, esta lógica que impera nos
países que buscam eficiência e justiça social funciona
às avessas. A Constituição também estabelece que
bens essenciais devam ser menos tributados. Mas, na
prática, isso não ocorre. A carga tributária total dos
medicamentos comercializados no país é de 33,9%
– uma das mais altas do mundo e cerca de três vezes
maior que a média global.

PROBLEMA

A carga tributária dos medicamentos é uma
das mais altas do mundo, dificultando o
acesso da população.
SOLUÇÕES

Três iniciativas podem ajudar o resolver o
problema: acordo entre governo federal e
estaduais para eliminar o ICMS, ao menos
dos produtos da Farmácia Popular; o
Governo Federal cumprir a lei e deixar de
cobrar PIS/COFINS de medicamentos ou
atualizar a lista dos que são isentos do
imposto; aprovar as Propostas de Emendas
Constitucionais (PECs) que estabelecem
imunidade ou redução tributária para
imunid
medicamentos.

Uma medida de comparação: em países como Portugal,
Suíça e Holanda, a tributação para os medicamentos
é de no máximo 10%. Reino Unido e Canadá, por sua
vez, praticam tributação zero.
33,9

25 25,5

Alíquotas aplicadas aos medicamentos
sob prescrição Países da OCDE e BRIC (%)

19
17

* Sem estudo de caso: França, Japão e Estados Unidos.
** Carga tributária total dos medicamentos vendidos no Brasil.

14

Fonte: Charles River Associates em Interfarma –
Tributos e Medicamentos (2012).
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Some-se a este cenário o fato de a população pagar do
próprio bolso mais de 70% dos remédios que consome
– o Governo fornece cerca de 20% dos medicamentos
consumidos no país e os planos de saúde privados não
têm participação expressiva – criando um dos sistemas
de acesso a medicamentos mais injustos do mundo.
Estudos e simulações realizados pela Interfarma –
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
– mostram que, sem impostos, o preço final dos
medicamentos poderia ser até 30% menor. Como os
preços dos medicamentos no Brasil são controlados,
qualquer diminuição de impostos produziria
imediatamente redução de preços, com grande
benefício para a população.
Não bastasse dificultar o acesso, o cipoal tributário
brasileiro produz ainda outras distorções inimagináveis:
um bichinho de pelúcia ou um buquê de flores,
por exemplo, pagam hoje menos impostos que
medicamentos, segundo o Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPI).
Esta situação que penaliza a população como um todo
e exclui, em especial, a de baixa renda é resultado de
uma mal resolvida combinação de tributos federais e
estaduais.
No âmbito federal, o Governo concede IPI zero
para medicamentos. De acordo com a legislação,
poderia aplicar também isenção de PIS/COFINS para
medicamentos tarjados (medicamentos vendidos sob
prescrição médica), os que dependem de prescrição.
Mas, infelizmente, o Poder Público faz a lição de casa
pela metade.
Grande parte dos medicamentos, hoje em dia, paga
uma alíquota elevada de PIS/COFINS, da ordem de
12%. Para resolver a questão dos tarjados, um decreto
presidencial criou, em 2001, uma lista relacionando
alguns princípios ativos que se beneficiariam da
desoneração. Porém, além de atuar como um funil,
estreitando o universo dos medicamentos passíveis de
isenção tributária, a lista deixou de ser atualizada em
março de 2007.
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A consequência? Desde aquela data, pacientes com
doenças crônico-degenerativas, Alzheimer, acidente
vascular cerebral e artrite, para citar algumas, não podem
adquirir, a preços mais acessíveis, os medicamentos
modernos, inovadores e possivelmente mais eficazes
disponibilizados no mercado nos últimos anos. O acesso
à inovação, que já é cara, tornou-se ainda mais custoso.
Desde abril de 2010, o setor farmacêutico pleiteia
isenção de PIS/COFINS para mais de 170 medicamentos
– entre eles para Leucemia e AIDS. A solicitação foi
encaminhada ao Ministério da Saúde e dali ao Ministério
da Fazenda, mas continua até hoje aguardando um
posicionamento oficial do Governo.
No que diz respeito a tributos estaduais, – em especial o
ICMS, o de maior peso no preço dos medicamentos, – a
situação está longe de ser mais favorável. As alíquotas
cobradas variam de estado para estado, sendo 19% a mais
elevada, no Rio de Janeiro, e 12% a menor, no Paraná.

Caso do Paraná
Em 2009, o Paraná decidiu reduzir de 18%
para 12% o imposto sobre medicamentos.
A experiência, bem sucedida, mostrou que
a queda na arrecadação – um temor dos
gestores – não se confirmou na prática. A
explicação mais provável é que, quando o
preço é mais baixo, a população tende a
adquirir medicamentos aos quais não tem
acesso quando precisa desembolsar mais.
Uma comparação com os itens da cesta
básica ajuda a entender melhor a distorção
causada pelo peso do tributo estadual: o
mesmo paciente que desembolsa 7% de
ICMS nos alimentos da cesta básica que
consome é obrigado a pagar, em média, 17%
de ICMS sobre os medicamentos, igualmente
essenciais e dos quais também depende.

02/09/2013 13:25:18
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Ainda mais interessante é observar que
o Estado, que também é comprador,
já que adquire cerca de 20% de todo
medicamento comercializado no país,
também arca com os altos impostos
que ele próprio embute nos preços dos
medicamentos. Além do fato inusitado
de o Governo pagar imposto ao
próprio Governo, a situação gera uma
consequência nefasta: os recursos do
Ministério da Saúde ou das secretarias
estaduais e municipais de saúde, que
deveriam ser aplicados em prol da
saúde da população, migram para
cofres estaduais.
Em abril de 2013, foi criada no
Congresso Nacional a Frente
Parlamentar para Desoneração dos
Medicamentos com o intuito de
ampliar o acesso da população aos
medicamentos. De acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), 61% dos gastos das
famílias brasileiras de baixa renda é
com a saúde. O Instituto aferiu ainda
que 55% das pessoas que precisam ser
medicadas não podem pagar pelos
medicamentos.
Por conta dessa situação, tramitam no
Congresso Nacional algumas Propostas
de Emenda à Constituição (PEC),
que isentam os medicamentos de
impostos, com reflexos positivos para
a saúde pública. Se aprovadas, podem
contribuir para que os recursos hoje
gastos com tributos sejam destinados
a investimentos em instalações
e equipamentos, melhorando o
atendimento.
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Na contramão do que ocorre em
grande parte do mundo, alguns setores
do Governo são contrários à redução
dos impostos sobre medicamentos.
Em seminário recente, o Secretário
de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde,
Carlos Gadelha, afirmou que a
desoneração poderia atuar como
estímulo à importação, colocando em
risco a cadeia produtiva nacional.
Ao contrário do que acreditam esses
segmentos, porém, a produção de
medicamentos é crescente no país.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), o valor
da produção industrial de produtos
farmacêuticos cresceu 32% entre 2007
e 2011. Além disso, como os preços
dos remédios são controlados, a
desoneração do tributo não se tornaria
mais lucrativa para quem os produz.
Em outras palavras, não é a indústria
farmacêutica que carrega o ônus dos
impostos elevados, são os pacientes.
Para desatar esses nós que se interpõem
entre a população e os medicamentos,
basta que o Governo Federal cumpra a
lei que lhe faculta isentar os remédios
de PIS/COFINS ou que, pelo menos,
atualize a lista dos que têm imunidade.
Em nível estadual, está mais do que
na hora de se celebrarem acordos
para redução do ICMS que, como
está provado, não promove perda
de arrecadação. Não há dúvida
de que pagar menos impostos em
medicamentos traria grandes benefícios
para quem arca com eles: os pacientes e
os próprios governos.
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Entrevista com o deputado federal Walter Ihoshi, presidente da
Frente Parlamentar para Desoneração Tributária dos Medicamentos

“O maior desafio é sensibilizar o governo federal e os
governos estaduais a respeito do ICMS, o grande vilão
do setor farmacêutico... Nossa meta é equiparar a carga
tributária dos medicamentos com a da cesta básica”
A carga tributária que incide sobre
medicamentos no Brasil é uma
das mais altas do mundo, 33,9% –
enquanto a média mundial se situa
em 6,3%. De acordo com o IBGE,
mais da metade da população não
pode pagar pelos medicamentos
de que necessita. Segundo o
deputado federal Walter Ihoshi,
presidente da Frente Parlamentar
para Desoneração Tributária dos
Medicamentos, o custo elevado
cria uma disparidade entre os que
podem e os que não podem ter
acesso a remédios. Além disso,
empurra muitos pacientes para
a judicialização, levando-os a
recorrer à Justiça para obter os
medicamentos pelos quais não
podem pagar.
P: Quais são os principais
problemas gerados, na sua
opinião, pela alta carga
tributária que incide sobre
medicamentos?
R: Uma pesquisa divulgada
recentemente pelo IBGE mostra
que mais de 50% da população
brasileira não têm condições de
pagar pelos medicamentos de
que necessitam. Essa estatística
poderia ser diferente se a carga
tributária sobre os remédios no
Brasil não fosse tão alta: 33,9% do
preço final – uma das mais altas do
planeta, enquanto a média mundial
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é de 6,3%. Essa carga tributária
pesa no bolso do consumidor,
principalmente, dos mais humildes.
Muitas vidas são perdidas por
falta de medicamento. Quantas
histórias já ouvimos de brasileiros
que adoeceram, foram bem
atendidos em hospitais particulares
ou do SUS, mas faleceram por
não conseguirem arcar com o
tratamento em casa? Fatos como
esses são inaceitáveis em um país
onde a saúde é um direito de todos
garantido pela Constituição. O
bem-estar, a redução do risco de
doenças, a proteção e recuperação
da saúde de cada indivíduo devem
ser oferecidos pelo Estado.
P: Como isso impacta o acesso
da população a medicamentos?
R: Infelizmente, o acesso aos
remédios depende exclusivamente
da renda de cada família. Hoje, o
desembolso das famílias de classe
E em medicamentos é de R$ 7
por mês. Os mais ricos gastam R$
97. É uma desigualdade absurda.
Como disse anteriormente, mais
da metade dos brasileiros não tem
acesso aos remédios por conta dos
preços. Isso tem custado milhares
de vidas. O alto preço também
faz com que cresçam na Justiça
os pedidos de fornecimento de
remédios pelo governo. Segundo
especialistas, há uma estimativa de

que existam 200 mil processos com
esse tipo de solicitação em todo o
país.
P: Quais são os caminhos para
resolver esses problemas?
R: Lançamos, este ano, a Frente
Parlamentar para a Desoneração
dos Medicamentos, em Brasília.
A ideia é levar esta luta para
todo o país. São Paulo já aderiu
à campanha e criou a Frente
Parlamentar Estadual, coordenada
pela deputada estadual Maria
Lúcia Amary (PSDB). O nosso
maior desafio é sensibilizar o
governo federal e, principalmente,
os governos estaduais a respeito
do ICMS, que é o grande vilão do
setor farmacêutico. Sua alíquota
é de, em média, 17%. Vamos
pedir a eles que reduzam o valor
deste imposto, que é muito alto,
e mostrar que os estados não
perderão arrecadação. No Paraná,
por exemplo, o governo paranaense
baixou o ICMS sobre remédios de
18% para 12% e viu a arrecadação
crescer 104% de um ano para o
outro. Gostaríamos que outros
governadores fizessem o mesmo.
Nossa meta é equiparar a carga
tributária dos medicamentos com
a da cesta básica. Se conseguirmos
uma redução gradativa do imposto,
tanto o consumidor quanto o poder
público só têm a ganhar.
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FARMÁCIA POPULAR
O Governo paga R$ 330 milhões de
impostos para si próprio.
Com esse valor, poderia
beneficiar mais de 1 milhão de
pessoas por mês
O Programa Farmácia Popular é um exemplo de como
as distorções tributárias vigentes no Brasil podem ser
perversas. Criado pelo Governo Federal para ampliar
o acesso da população aos medicamentos para doenças
mais frequentes, como hipertensão e diabetes, o
Programa é isento de tributo federal (PIS/COFINS), mas
paga em torno de 18% de ICMS aos governos estaduais,
conforme o estado.
Para dimensionar o que este montante representa, basta
considerar que o Farmácia Popular é o segundo programa
de assistência farmacêutica com maior orçamento no país
– o primeiro é o chamado componente especializado, que
engloba os medicamentos de alto custo – e vem crescendo
a cada ano.
Os investimentos no Farmácia Popular saltaram de R$ 358
milhões em 2009 para R$ 1,857 bilhão – valor previsto
para 2013. São cerca de seis milhões de pessoas atendidas
mensalmente, cinco vezes mais do que em 2011, segundo
o Ministério da Saúde. E essa teia gigantesca é composta
ainda por uma rede de aproximadamente 25 mil farmácias
em todo o país.
Arcar com 18% de ICMS em um universo de tal magnitude
significa que, do total de R$1,857 bilhão que o Governo
prevê injetar no Programa, cerca de R$ 330 milhões serão
destinados ao pagamento do tributo. Por falta de acordo
entre os governos federal e estaduais, que não abrem
mão da cobrança de ICMS sobre os medicamentos do
Farmácia Popular, esses recursos se esvairão pelo ralo
tributário. Se fossem reaplicados no próprio Programa, os
impostos poderiam beneficiar mais 1,3 milhão de pessoas
por mês, elevando para mais de sete milhões o universo
de consumidores atendidos. Ou, na pior das hipóteses,
poderiam aumentar o rol de medicamentos e abrir espaço
para o tratamento de outras patologias importantes.
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INCORPORAÇÃO
DE TECNOLOGIAS
A falta de recursos pune
os pacientes e atrasa
a chegada de novos
medicamentos
No final de 2011, o Governo, por
força de lei, substituiu a antiga
CITEC (Comissão de Incorporação
de Tecnologias) por um novo órgão,
a CONITEC (Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde), igualmente
vinculado ao Ministério da Saúde
e também encarregado de avaliar e
decidir quais produtos e medicamentos
que serão disponibilizados na rede
pública. O objetivo era agilizar as
análises de pedidos de incorporação
de novas tecnologias de saúde no SUS
e conferir maior transparência ao
processo.
Comparada à antecessora, a CONITEC
representa, de fato, um avanço. A
incorporação se tornou mais rápida
e consultas públicas tornaram mais
claras as etapas do trabalho. Porém,
entre a teoria e a prática existe um
hiato: o número de medicamentos
aprovados ainda está muito aquém das
demandas da classe médica e o ritmo
de incorporação de medicamentos é
mais lento que no restante do mundo.
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Uma perspectiva do problema:
desde 2012, a CONITEC
incorporou apenas 34
medicamentos no SUS, a maioria
dos pedidos atendidos partiu do
próprio Governo ou de secretarias
de saúde. No caso dos pedidos de
incorporação feitos pela indústria,
a situação se inverte: a maioria
tem sido negada, resultando
numa grande barreira de acesso
da população a tratamentos mais
modernos.
O principal obstáculo é de ordem
financeira. Sem recursos para
assegurar os medicamentos que a
Constituição o obriga a fornecer, o
Governo se escuda na burocracia

11

e cria dificuldades para adotar
inovações na rede pública e no país.

ocorrer inclusive em caso de
doenças graves, como câncer.

Ao definir o critério econômico
como prioridade, o Governo relega
a segundo plano a relevância
e eficácia do medicamento. E,
ainda pior, com essa prática,
promove uma separação entre os
pacientes que são bem tratados e
os que não têm suas necessidades
atendidas; entre os que têm acesso
a tecnologias e medicamentos
inovadores e mais eficazes e os que
não têm.

“Não existe solução fácil, uma vez

Como consequência, segundo
os especialistas, os pacientes são
tratados na rede pública com
drogas ultrapassadas e isso pode

que os medicamentos são caros.
Mas os critérios de incorporação
precisariam ser claros e isso
não acontece. Seria necessário
também revisar periodicamente os
protocolos para doenças, de modo
a acompanhar as mudanças, o
que não é feito. Essa situação gera
uma defasagem no tratamento dos
pacientes”, afirma o oncologista
Paulo Hoff, diretor clínico do
Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo (Icesp) e do Centro
de Oncologia do Hospital Sírio
Libanês.

Panorama dos Processos submetidos à CONITEC por Tipo de Tecnologia e Origem da Demanda

Tipo
de Tecnologia

Medicamento

Procedimento

Produto

Aguardando
decisão do
Secretário

Origem da
demanda

Total

Externa

96

Interna

34

Externa

6

Interna

15

Externa

18

Interna

6

1

175

8

Total

Já
incorporado
ao SUS

2

Em
análise

Em
análise de
conform.

16

2

Decisão
de
exclusão
do CID

9
1

Encerrado
a pedido
da
empresa

Doc. não
conforme

12

31

2

33

22

1
4

1

9

1

2

1
1

Decisão
de não
incorp.
no SUS

1

5
1

Decisão
de
incorp.
no SUS

28

14

4
3

1

47

34

2

51

Elaboração Interfarma. Fonte: Ministério da Saúde

Sugestoes para melhorar a vida do brasileiro.indd 11

02/09/2013 13:25:19

12

Entrevista com Roberto d’Avila,
presidente do Conselho Federal de Medicina
O Brasil enfrenta problemas de
acesso aos medicamentos e, para
resolver essa situação, as políticas
públicas relacionadas à assistência
farmacêutica devem ampliar a
lista de insumos oferecidos à
população e assegurar caminhos
claros para a sua obtenção. Para
o presidente do Conselho Federal
de Medicina (CFM), Roberto
d’Avila, é responsabilidade do
Governo estimular esse processo,
que é agravado pela lentidão para
incorporar novas tecnologias no
Sistema Único de Saúde (SUS).
Embora os aspectos econômicos
devam ser considerados na análise
de incorporação, o médico afirma
que a população não pode ficar
refém dessa lógica.
“A dificuldade de acesso
a medicamentos atinge,
especialmente, os segmentos
mais carentes e vulneráveis da
população brasileira. É a parcela
que tem menor poder aquisitivo e
que depende do estabelecimento
de políticas públicas no campo
da assistência farmacêutica que
ampliem a lista de insumos
oferecidos e assegurem caminhos
claros para sua obtenção. Cabe
ao Governo tomar a iniciativa
de estimular este processo.
Certamente, aspectos como a
qualidade das fórmulas e os
custos têm que ser levados em
consideração, mas isso não pode ser
impeditivo para que este acesso seja
ampliado.

Sugestoes para melhorar a vida do brasileiro.indd 12

Outro ponto que nos preocupa
é a velocidade na incorporação
de novas tecnologias dentro
do Sistema Único de Saúde. É
necessário que fármacos, técnicas
e equipamentos eficazes, seguros
e com validação cientifica
comprovados sejam submetidos
à análise de grupos do Governo
para verificar a pertinência de
incorporá-los ao leque de opções
disponíveis para médicos e
pacientes.
Evidentemente, os aspectos
econômicos devem ser levados em
consideração, mas a população
não pode ficar refém desse
raciocínio. Os avanços da Medicina
devem ser compartilhados, de
forma a permitir que diagnósticos e
tratamentos sejam aperfeiçoados e
democratizados”.

“A dificuldade
de acesso a
medicamentos
atinge,
especialmente
os segmentos
mais carentes
e vulneráveis
da população
brasileira”
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Fatores que impedem o acesso
Os impostos sobre medicamentos no Brasil
estão entre os mais altos do mundo
A população paga do próprio bolso mais de
70% dos medicamentos que consome
Sem impostos, o preço dos medicamentos
poderia ser 30% menor
Remédios consomem mais de 60% dos gastos
das famílias de baixa renda
55% das pessoas não podem pagar pelos
medicamentos de que necessitam
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Ética e combate
à informalidade
PROBLEMA

Sonegação fiscal, falsificação e roubo de
medicamentos
SOLUÇÃO

Implantar rapidamente o sistema de
rastreabilidade de medicamentos, que
se encontra em fase final de discussão e
aprovação

O Governo sancionou, em janeiro de 2009, uma lei
inédita no país, que criava o Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos. O objetivo era rastrear
a produção, comercialização e dispensação de todo
medicamento produzido e vendido no Brasil – passo
importante para o fortalecimento de um mercado ético
entre concorrentes e mais seguro para pacientes.
A lei, destinada a combater a sonegação fiscal,
falsificação e o roubo de medicamentos, estabelecia
um prazo de três anos para o sistema ser implantado.
Mas, até agora, isso não aconteceu e não foi por falta
de tempo. A Turquia, que iniciou processo semelhante
no mesmo período, conseguiu colocar seu sistema
de rastreabilidade de medicamentos em pleno
funcionamento em 2012.
Entre burocracia e idas e vindas causadas por
discussões sobre a metodologia que deveria ser
empregada na rastreabilidade, passaram-se quatro anos.
A última providência tomada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela
implementação do sistema, foi a realização de uma
consulta pública, no início de 2013, para estabelecer
parâmetros e etapas da implantação.
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Os dois principais pontos que ainda precisam ser
definidos envolvem o prazo de implementação do
sistema e a organização e gerenciamento do banco de
dados – um gigante capaz de armazenar e disponibilizar
rapidamente informações de nada menos que 4 bilhões
de embalagens de medicamentos por ano.
Transcorrido todo esse tempo, a boa notícia é que existe
consenso de que a rastreabilidade deve deslanchar e ser
iniciada o mais rapidamente possível, e a ANVISA tem
consciência deste fato. O mercado acredita que a solução
deva passar por um processo de implantação gradual, até
que toda produção e comercialização possam atender às
novas regras. O gerenciamento do banco de dados, por
sua vez, ainda deve ser objeto de discussão.
A adoção de um sistema de rastreabilidade colocará o
Brasil em posição de destaque no cenário global. Trata-se
de um passo decisivo para que o país avance na direção
de um mercado ético e transparente, formalizado e capaz
de garantir a segurança e qualidade dos medicamentos
que produz e comercializa.
Ao lado de produtos eletrônicos e cigarros, os
medicamentos estão hoje entre os itens mais roubados
no Brasil e no mundo. Além de contravenção, o roubo
traz um risco sanitário: não se sabe em que condições
os remédios são armazenados, o que pode comprometer
sua segurança e eficácia.
A falsificação é outra parte importante do problema.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, são
falsificados tanto medicamentos de marca como
genéricos. Nesse processo, eles podem conter
ingredientes corretos ou errados, não apresentar
qualquer princípio ativo ou incluir ingredientes ativos
insuficientes, com sérios prejuízos à saúde dos pacientes.
Para se ter uma ideia da gravidade da situação, em
operação policial realizada no início de 2013 nas estradas
federais de Roraima e do Amazonas, foram apreendidas
três toneladas de medicamentos irregulares. Entre
eles, pílulas fabricadas à base de creolina, que seriam
receitadas para crianças.
“Cada ano sem rastreabilidade representa uma vitória
para os sonegadores, falsificadores e ladrões de
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medicamentos e uma grande derrota para os cidadãos
brasileiros, que deixam de contar com uma proteção
essencial à saúde e à ética na produção e comercialização
de medicamentos”, afirma o presidente-executivo da
Interfarma, Antônio Britto.
Não faltam motivos para preocupação. A Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que reúne 34 países, e o Pharmaceutical
Security Institute (PSI) estimam que em 2010 as vendas
mundiais de medicamentos falsificados superaram US$
75 bilhões – um salto de mais de 90% em relação a 2005.
A falsificação já equivale a 15% de todas as vendas de
medicamentos legítimos no mundo.
Acredita-se que em certas regiões da América Latina,
Sudeste da Ásia e África Subsaariana mais de 30% dos
medicamentos são falsificados. Em países desenvolvidos
e com fortes mecanismos reguladores, como o que se
deseja implantar no Brasil, representam menos de 1%
das vendas. O Brasil vive uma situação muito mais
segura que a média mundial, mesmo assim, os riscos
existem.
Mais recentemente, a popularização da internet e a
ampliação do comércio eletrônico acrescentaram novos
ingredientes à contrafação de medicamentos. Pelas
estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS)
mais de 50% dos remédios comercializados pela rede
mundial são falsificados.
A tecnologia que a ANVISA adotará para rastrear
medicamentos, o Datamatrix, é segura e visa sanar
esses problemas. Trata-se de um código de barras
bidimensional, com capacidade de armazenamento de
informações muito superior ao de um código de barras
comum.
As empresas fabricantes ou importadoras de
medicamentos serão responsáveis por gerar e
dispor em cada embalagem de medicamento
um número, chamado de Identificador Único
de Medicamento (IUM). O IUM engloba
várias informações: o número do registro
do medicamento na ANVISA, o número
serial – que funciona como uma espécie
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de RG do medicamento -, data de fabricação, validade e
número do lote.
Por esse processo, cada medicamento passará a ter uma
espécie de prontuário, denominado “pedigree”, que
poderá ser acessado sempre que necessário. O código
poderá ser lido na saída do medicamento da fábrica
e nas entradas e saídas de distribuidores, farmácias
e hospitais, tornando visível todo o seu trajeto, da
fabricação ao consumo.
Quando for implantada, a rastreabilidade possibilitará
ainda que todos os IUM de medicamentos sejam
vinculados à nota fiscal eletrônica. É uma maneira
eficaz de garantir que os impostos devidos serão pagos
e que empresas não obtenham vantagens competitivas à
custa de sonegação.
A Interfarma espera que as pendências sejam resolvidas
o mais rapidamente possível e a rastreabilidade
implementada o quanto antes. Além de auxiliar no
combate ao roubo, falsificação e sonegação, o sistema
contribuirá com uma vantagem sanitária importante:
na ocorrência de efeitos adversos, as autoridades de
saúde poderão identificar rapidamente o lote de
medicamento com problema e recolhêlo do mercado – uma proteção
imprescindível para os
pacientes.

Risco Permanente
As vendas mundiais de
medicamentos falsificados cresceram
90% entre 2005 e 2010
Mais de 30% dos medicamentos são
falsificados em determinadas regiões
da América Latina, Ásia e África
A falsificação equivale a 15% do total
de medicamentos verdadeiros
50% dos medicamentos vendidos
pela internet são falsos
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Entrevista Sérgio Mena Barreto, presidente-executivo da ABRAFARMA
(Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias)
“Não é simples implantar a
rastreabilidade, alguns países
demoraram três a quatro anos para
fazê-lo. Mas, esta é uma medida
necessária e temos toda condição
de começar a implementá-la
imediatamente”, afirma.
Segundo Barreto, a importância
da rastreabilidade é proporcional
às contravenções realizadas com
medicamentos, que figuram, ao
lado de cigarros e eletrônicos, entre
os produtos mais roubados no país.

“Além de aumentar
a segurança dos
medicamentos, a
rastreabilidade
trará um ganho de
eficiência logística
que poderá ser
repassado para o
consumidor”
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A rastreabilidade de medicamentos
é uma medida extremamente
importante, que deve ser
implantada o mais rapidamente
possível no país, para coibir
sonegação, fraudes e roubos.
O presidente-executivo da
ABRAFARMA (Associação
Brasileira de Redes de Farmácias e
Drogarias), Sérgio Mena Barreto,
compara a rastreabilidade a
um trilho que precisa ser bem
construído. Por ele podem passar
futuramente inovações importantes,
como o receituário eletrônico e a
conexão de dados. Mas o primeiro
passo, ressalta, é construir bem este
caminho.

Os prejuízos à população são
enormes. É impossível, por
exemplo, saber em que locais
e condições os medicamentos
roubados são estocados, o que
pode comprometer sua segurança e
eficácia. Ainda assim, muitos desses
remédios são vendidos, mesmo
sem estarem aptos para o consumo
e colocando em risco a vida dos
pacientes.
Do ponto de logístico, a
rastreabilidade também poderá
trazer grandes contribuições
para toda a cadeia farmacêutica,
principalmente para o consumidor,
na avaliação do presidenteexecutivo da Abrafarma.
“Ela aumentará a eficiência
logística. Cada elo da cadeia poderá
controlar o produto por leitura
ótica, possibilitando maior sinergia
e integração. O ganho em eficiência
poderá ser repassado para o
consumidor final”, afirma.
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Incentivo à
pesquisa clínica
e inovação
PROBLEMA

O Brasil desperdiça a oportunidade
de ter participação importante no
desenvolvimento de novos medicamentos
e demora em aprovar protocolos de
pesquisa e pedidos de patentes

17

Estudos Perdidos em 2013
Número de estudos
que serão perdidos

Número de estudos
perdidos

41

21

Pacientes que deixarão de ser
beneficiados

Pacientes que deixaram de ser
beneficiados

2.856

438

Estudos destinados a patologia
com o risco de morte

Estudos destinados a patologias
com o risco de morte

9

11
Fonte: Pesquisa Interfarma. Resposta de 13 empresas

SOLUÇÃO

Reorganizar o sistema CEP/CONEP/ANVISA
e o INPI para imprimir maior agilidade aos
órgãos reguladores

O Brasil é a sexta economia do mundo, mas ocupa
um apagado 42º lugar quando se trata de pesquisa
clínica – o país faz apenas 1% dos ensaios globais. Na
raiz do problema está uma daquelas situações que
têm historicamente impedido que o país deslanche
com todo seu potencial: os entraves burocráticos, a
duplicidade de funções e uma infinidade de meandros e
exigências que fazem com que o tempo para aprovação
dos protocolos de pesquisa praticamente inviabilize a
participação brasileira.
A pesquisa clínica é uma das portas de entrada no
país de novas tecnologias no setor de saúde. Delas
dependem potenciais medicamentos contra o câncer,
diabetes, doenças cardiovasculares e AIDS, que lideram
o ranking dos ensaios. Ainda assim, o tempo médio
gasto atualmente no Brasil para aprovar um protocolo
de pesquisa clínica varia de um a dois anos – o dobro
da média mundial.
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Acrescente-se a este cenário a tendência que ganha
espaço no mundo de realizar estudos multicêntricos
e globais, envolvendo vários países e prazos prédeterminados. Depois de esperar um longo tempo, os
centros internacionais de pesquisa desistem do Brasil.
As consequências são múltiplas e atingem vários
segmentos. O Brasil já tem sido descartado de ensaios
clínicos de menor duração devido ao risco de que a
autorização não saia a tempo. Médicos e cientistas
brasileiros ficam à margem do conhecimento gerado
pelas novas pesquisas e perdem oportunidade de se
enriquecer e contribuir.
Para muitos pacientes, que não respondem bem aos
tratamentos convencionais, a participação em um
protocolo de pesquisa pode representar a última
esperança. Os que dispõem de mais recursos têm
possibilidade de ir ao exterior e participar, mas este não
é o caso da maioria.
Segundo levantamento realizado pela Interfarma,
13 empresas associadas afirmaram ter submetido 25
estudos clínicos no sistema CEP/CONEP – Anvisa
entre junho de 2012 e junho de 2013. Dos estudos
registrados, 21 já foram perdidos no período por conta
da burocracia, prazos e processos. Onze referem-se a
estudos destinados à patologia com risco de morte.
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As perspectivas futuras não são mais animadoras
também: pelo ritmo de tramitação dos pedidos
atualmente em análise, a previsão é de que outros 41
estudos serão inviabilizados, deixando de beneficiar
2.856 pacientes – nove referentes a doenças com risco
de morte, conforme indica tabela.
Um dos principais gargalos é a duplicidade de funções.
Quando um estudo exige participação estrangeira,
o Brasil exibe um recorde às avessas: é o único país
do mundo em que a autorização para pesquisa
clínica requer a aprovação de três diferentes órgãos,
dois deles encarregados de fazer análises éticas: os
CEPs – Comitês de Ética em Pesquisa, vinculados a
universidades e centros de pesquisa envolvidos no
estudo; a CONEP – Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa, ligada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS),
que congrega todos os CEPS; e a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dá aprovação
sanitária e avalia aspectos de segurança e metodologia
da pesquisa.
O inusitado ocorre quando uma empresa – mesmo
sendo de capital nacional – decide produzir parte do
estudo ou faz um teste laboratorial qualquer fora do
País, ela também terá que enfrentar a burocracia do
processo de três avaliações. E, hoje, praticamente toda
pesquisa envolve cooperação internacional.
A realização de uma Consulta Pública pelo Governo, no
início de 2013, acendeu as esperanças do setor de que
as novas regras modificassem o sistema CEP/CONEP
e agilizassem o processo de aprovação de pesquisas
clínicas. Apesar de receber mais de 2 mil sugestões, o
resultado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde
não se concentrou no principal problema – a demora.
A necessidade de dupla aprovação foi mantida, com o
argumento de que é preciso proteger a ética.
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“Todos querem proteger a ética, mas não a burocracia.
Países do mundo todo conseguem proteger a ética
assegurando rapidez e eficiência. Dificilmente
virão mais estudos de fases 1 e 2 para o Brasil pela
inexistência de grandes grupos produzindo inovação.
Temos que assumir essa dificuldade”, afirma Antônio
Britto, presidente-executivo da Interfarma.
O Brasil poderia estar muitos passos à frente
se houvesse empenho em eliminar os gargalos.
O país possui ilhas de excelência reconhecidas
internacionalmente. Conta com centros de pesquisa
e desenvolvimento relevantes, cientistas qualificados,
hospitais de referência, uma base científica importante
e gera conhecimento. O desempenho no agronegócio,
biocombustíveis, setor automotivo e aeronáutico,
mineração – para citar alguns – são exemplos concretos
de uma participação global bem sucedida.
Mas há muito a percorrer. No que diz respeito à
inovação, o Brasil ocupa a 64ª posição no ranking
mundial da OMPI – Organização Mundial da
Propriedade Industrial – entre 142 países e 84
indicadores analisados. De acordo com o Relatório
sobre o Índice de Inovação Global 2013, o Brasil recuou
seis posições em relação ao ranking de 2012.
O país detém a 42ª colocação em pedidos de patentes
em órgãos nacionais e é o 56º colocado em pedidos de
registro de patentes no PCT – tratado internacional de
cooperação de patentes.
O INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial
registra apenas 32 mil pedidos de patentes em todas as
áreas (2011). Um dos principais responsáveis pelo baixo
desempenho é o prazo. O Brasil demora em média
dez a 12 anos para analisar um pedido de patente de
medicamentos – bem acima do tempo consumido por
órgãos europeus e americanos.
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A causa é o velho problema de sempre: falta de técnicos
e de infraestrutura. Uma vez mais, dispomos de boa
legislação, abrangente e inovadora, que, no entanto, está
à frente da capacidade do órgão responsável de colocála em prática.
A meta que consta do planejamento estratégico do
Governo Federal em relação a patentes dá uma medida
exata do ritmo lento no qual se arrastam os pedidos: o
Governo quer chegar em 2014 examinando pelo menos
as solicitações depositadas até 2010.
A incerteza e insegurança dos empresários diante
deste cenário e da capacidade do Estado de proteger
as inovações também reduz o investimento privado
em pesquisas. Em todo o mundo, as empresas arcam
com até 75% dos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. O setor farmacêutico é o líder em
investimentos, segundo o estudo global “The 2010
R&D Scoreboard”, realizado pelo governo britânico.
No Brasil, onde os investimentos totais em inovação
são da ordem de 1,1% do PIB, cerca de 50% desse total
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Apesar de iniciativas como o Programa Inova Empresa,
lançado recentemente para estimular o investimento
empresarial em inovação tecnológica, o Governo
Federal tem tido dificuldades para alavancar o gasto
privado.
“O Brasil não consegue transformar conhecimento
em riqueza com a inovação. Entre os problemas está
a ausência de parceria entre empresas e universidades
para o desenvolvimento tecnológico, especialmente, no
setor farmacêutico”, diz Britto.
Para recolocar o Brasil na rota da inovação e da
economia do conhecimento é preciso encarar os
problemas e ter coragem de enfrentá-los. A dupla
avaliação ética realizada pelo sistema CEP/CONEP
estrangula o potencial de o país participar de pesquisas
clínicas internacionais e precisa ser revista. A
reestruturação do INPI, em termos de infraestrutura
e contratação de técnicos é condição sine qua non
para sacudir o imobilismo e são necessárias políticas
públicas eficazes que estimulem a parceria entre
Governo, universidade e iniciativa privada.

são financiados exclusivamente com recursos públicos.

Descompasso entre inovação e
desenvolvimento econômico: as
razões do atraso em pesquisa clínica
O Brasil ocupa o 42º lugar no mundo em pesquisa
clínica
O tempo para aprovar um protocolo de pesquisa
clínica no Brasil é o dobro da média mundial
O Brasil é o 64º em inovação entre 142 países
A aprovação no país de uma patente de medicamento
demora em média 10 anos
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Entrevista com o oncologista Paulo Hoff, diretor clínico do
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

“Com a demora
que se tem hoje,
quando a pesquisa
clínica consegue ser
aberta no Brasil, já
acabou no exterior e
o paciente brasileiro
ficou de fora”

O Brasil demora de seis meses a um
ano para autorizar um protocolo
de pesquisa clínica, enquanto em
países como Canadá e Austrália
o processo leva apenas de um a
três meses. Um dos problemas é
a duplicidade de funções entre os
órgãos encarregados da aprovação,
os CEPs –Comitês de Ética em
Pesquisa de universidades e
centros de pesquisa, e a CONEP
– Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa, vinculada ao Conselho
Nacional de Saúde.
Na opinião do oncologista Paulo
Hoff, diretor clínico do Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo
(Icesp) e do Centro de Oncologia
do Hospital Sírio Libanês os papéis
dos CEPS e da CONEP precisariam
ser revistos. A CONEP deveria
ter função de regulamentação e
supervisão, enquanto que os CEPs
capacitados poderiam ter mais
independência. Já os CEPS em
formação poderiam ter supervisão
mais detalhada.
Porém, o Brasil acaba de perder
esta oportunidade. A nova
resolução do Conselho Nacional de
Saúde (466/12), que regulamenta
as pesquisas clínicas no país, não
acatou a maioria das sugestões da
comunidade científica destinadas a
abreviar o tempo de aprovação.
“Sem duplicidade de funções, seria
possível reduzir o prazo para três
ou quatro meses, o que é aceitável.
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Da maneira como está hoje, quando
o estudo consegue ser aberto no
Brasil, já acabou no exterior e o
paciente brasileiro ficou de fora”,
afirma Hoff.
A pesquisa clínica pode ser
a melhor opção para muitos
pacientes, segundo o médico. O
principal argumento do Governo
para manter o sistema CEP/
CONEP como está é a preservação
da ética – uma explicação que, para
o oncologista não se sustenta.
“É importante ressaltar que não
queremos reduzir ou comprometer
a parte ética, mas precisamos
encontrar mecanismos para
mantê-la, sem redundância de
funções. Muitos países conseguem
conciliar rigor ético com
aprovação rápida”, explica.
Hoff vê com preocupação
também certos aspectos que
considera restritivos na nova
regulamentação, em especial
o fato de responsabilizar o
patrocinador da pesquisa por
eventuais efeitos colaterais
apresentados pelos pacientes, ainda
que não relacionados à Pesquisa.
Na avaliação do médico, essa
determinação pode afugentar as
empresas. Somada à atual demora,
pode ser mais um obstáculo
no caminho de pacientes e
pesquisadores.
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Entrevista com Florentino Cardoso, presidente da
Associação Médica Brasileira (AMB)
O presidente da Associação Médica
Brasileira (AMB), Florentino
Cardoso, vê com preocupação as
dificuldades que o Brasil enfrenta
para participar dos protocolos de
pesquisa clínica internacionais
para desenvolvimento de novos
medicamentos. Cardoso aponta, em
especial, o atraso das autoridades
reguladoras em autorizar os ensaios
clínicos. Somada à demora para
aprovação de novas drogas, essa
situação, a seu ver, tem impedido
que os pacientes tenham acesso
ao que existe de mais moderno na
condução de sua doença.
“O Brasil tem ficado a reboque no
que se relaciona ao acesso de vários
medicamentos, pois nossos órgãos
reguladores atrasam a avaliação
e liberação para o uso de muitas
drogas.
Além disso, as dificuldades para
realização de pesquisa clínica,
notadamente os estudos de Fase
I e II, têm deixado nosso país à
margem no desenvolvimento de
novas drogas e novas terapias.
Deparamo-nos com situações
inusitadas: deixamos de participar
de vários estudos internacionais
devido ao atraso dos órgãos
reguladores em liberar esses
estudos.
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Perdemos, assim, várias
oportunidades no desenvolvimento
da pesquisa no Brasil e os pacientes,
por sua vez, deixam de ter acesso
ao "state of the art" na condução da
sua doença.
Precisamos todos juntos, governo,
entidades médicas, indústrias e
associações de pacientes buscar
as melhores soluções para que o
Brasil também fique na vanguarda
e, especialmente, para que nossos
pacientes tenham à disposição o
melhor para a sua saúde. Saúde
é nosso bem maior e precisamos
buscar sempre o melhor”.

“As dificuldades
para realização de
pesquisa clínica,
notadamente
os estudos de
Fase I e II, têm
deixado nosso
país à margem no
desenvolvimento
de novas drogas e
terapias”
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Entrevista com Gonzalo Vecina Neto, superintendente
corporativo do Hospital Sírio Libanês
Produzir conhecimento e
transformá-lo em inovações e
produtos. Garantir um ambiente
ético, que respeite o sujeito da
pesquisa, sem criar uma “selva
burocrática e corporativista”.
Vontade política para produzir
mudanças. Estes são os caminhos
para o Brasil superar desafios e
ter uma participação relevante no
campo da pesquisa, desenvolvimento
e inovação, segundo Gonzalo Vecina
Neto, superintendente corporativo
do Hospital Sírio Libanês. Para
destravar a burocracia que paralisa
a pesquisa, Vecina afirma que a
atuação de órgãos estatais, como
ANVISA e CONEP deve ser
repensada e modernizada.
“Pesquisa, desenvolvimento e
inovação (PD&I) em um país no
estágio de desenvolvimento do
Brasil é absolutamente crítico.
Temos vários exemplos de países que
passaram por este mesmo caminho e
de como foram capazes de suplantar
estes desafios. Precisamos ter
nacionalmente a consciência de que
temos que enfrentar e superar este
obstáculo – produzir conhecimentos
e transformá-los em inovações e
produtos. Estas ações libertam o
país e podem levar a mais justiça
social se forem bem utilizadas. Aqui
temos algumas premissas a serem
observadas, ou seja, o que fazer e
como fazer.
Uma destas premissas é que PD&I
têm que ser desenvolvidos em
um ambiente ético, que respeite
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os sujeitos de pesquisa. Os países
que passaram por esta etapa são
civilizados e o desafio da ética foi
enfrentado com muita transparência
e pouca burocracia. Nosso problema
é o nosso grau de civilização e
transparência, que teimamos em
enfrentar criando uma selva
burocrática e corporativista
altamente paralisante.
Para enfrentar esse problema
não adianta tornar impermeáveis
a ANVISA e a CONEP. Para
destravar a burocracia que paralisa
nossa pesquisa, garantindo o
ambiente ético em que esta deve se
desenvolver, teremos que ser capazes
de recriar as organizações estatais
que atuam na área da pesquisa.
Teremos que modernizá-las para que
garantam sua transparência, com o
uso intensivo de ferramentas como a
web e a tecnologia de informação.
Naturalmente, repensar a forma
de ação da ANVISA e da CONEP
continuará a exigir que o Estado
mantenha sua capacidade de
induzir as politicas específicas
através de sua capacidade de
formulação, financiamento, criação
de laboratórios de suporte, compras
públicas e formação de recursos
humanos.

“Os países
civilizados
enfrentaram o
desafio da ética
em pesquisa,
desenvolvimento e
inovação com muita
transparência e
pouca burocracia”

Acho que não escrevi nenhuma
novidade, mas ainda não vi vontade
politica para enfrentar estes
problemas, que são tão claros, por
parte do governo de plantão”.
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Transparência
nas Parcerias para
Desenvolvimento
Produtivo (PDPs)
PROBLEMA

Dificuldades no processo de transferência
de tecnologia para fabricação de
medicamentos no país
SOLUÇÃO

Redefinir os processos de parcerias para
assegurar a competição e a transparência

Os objetivos que norteiam as Parcerias para
Desenvolvimento Produtivo (PDPs) criadas pelo
Governo Federal são consenso: fomentar a inovação
e a competitividade na área da Saúde, aumentar a
capacidade produtiva das empresas brasileiras, reduzir
o déficit da balança comercial do setor e promover
redução de preços para o Sistema Único de Saúde
(SUS).
A espinha dorsal desse ambicioso programa é a
realização de parcerias, basicamente, estabelecidas
entre instituições públicas e o setor privado para
transferência de tecnologias estratégicas de alto valor
agregado. Desde 2009, o programa gerou 88 PDPs – 75
relacionadas à produção de medicamentos. Outras seis
envolvem vacinas, quatro são relativas a produtos para
a saúde e três estão ligadas a projetos de pesquisa e
desenvolvimento.
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desenvolvimento de uma indústria farmacêutica
nacional apta a concorrer internacionalmente e oferecer
produtos estratégicos para o SUS a preços acessíveis. São
objetivos que se justificam, já que a produção insuficiente
precisa ser compensada com importações para atender
à demanda. E o SUS, por sua vez, possui um déficit
orçamentário crônico e precisa otimizar recursos.
Porém, ainda que as intenções sejam as melhores, o
programa tem esbarrado em problemas. Poderia ter
se desenvolvido melhor e apresentado resultados mais
relevantes não fossem alguns erros graves que o Governo
tem cometido e que se recusa a discutir ou modificar.
Para começar, os laboratórios públicos, âncoras do
desenvolvimento nacional pretendido, contam com
pequena capacidade para fazer frente ao desafio da
transferência de tecnologia, tanto em termos de estrutura
física como de recursos humanos.
Na outra ponta do problema está a pouca transparência
na constituição das parcerias e no processo de
transferência tecnológica e a necessidade de ampliá-la.
O Governo não faz licitação para a escolha das empresas
privadas parceiras, como concede às escolhidas
exclusividade de venda ao Ministério da Saúde por um
período de cinco anos, ou enquanto durar a parceria.
O caminho adotado pelo Governo acendeu uma luz
vermelha no setor, que viu diante de si o risco de
diminuição da concorrência, já que as empresas privadas
participantes das PDPs têm exclusividade nas compras
centralizadas do Ministério da Saúde.
Em busca de transparência e clareza no processo, desde
que as PDPs para a área da saúde foram estabelecidas,
a Interfarma vem tentando, sem sucesso, obter
informações do Governo acerca dos contratos firmados.
Sem resposta, a Associação utilizou da Lei de Acesso à
Informação e ingressou na Controladoria Geral da União
(CGU) com 45 recursos contra as decisões do Ministério
da Saúde de negar acesso aos documentos.

Todos concordam também que a parceria com
empresas privadas é o melhor caminho para o
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O Ministério da Saúde alega, entre outras razões, que
os contratos são sigilosos por conterem informações
estratégicas para o desenvolvimento tecnológico
nacional, justificando, assim, a restrição, o que não
corresponde à realidade.

Há grande interesse por parte das empresas privadas
em desenvolver parcerias com o Governo para
transferência de tecnologia e fornecimento de
medicamentos. No entanto, as incertezas jurídicas e a
falta de transparência nos processos têm restringido a
participação de muitas, sobretudo devido a regras de
compliance internacional.

Para a Interfarma, a falta de transparência cria questões
complexas. Ao eliminar a licitação, o Estado reduz
sua possibilidade de escolher a melhor alternativa.
Sem edital e concorrência, não é possível saber quais
empresas detêm a melhor tecnologia e tampouco quais
são capazes de produzir pelo melhor preço.

“A concessão de fatias importantes do mercado público
brasileiro às empresas privadas por meio das PDPs
precisa estar cercada da máxima clareza, transparência
e segurança jurídica, de forma a realmente atrair
investimento, inovação e melhoria para o sistema de
saúde”, afirma Antônio Britto, presidente-executivo da
Interfarma.

Do início ao final do processo, não é possível assegurar
que o Governo esteja fazendo o melhor negócio e
comprando pelo melhor preço. Sob a ótica de indústrias
que eventualmente gostariam ou poderiam investir no
país, não há cenário pior: quem vai se investir sabendo
que não há concorrência e que o mercado já está
demarcado?

Falta transparência no
processo das PDPs

Para desatar esse nó, a Interfarma propõe que o
processo de PDPs seja feito com maior clareza e
transparência. Quer que sejam realizados editais
e licitações públicas, para que todas as empresas
interessadas possam participar e se conheçam os
critérios e condições da escolha.

As PDPs poderiam ter resultados mais
relevantes se o Governo não tivesse
cometido erros graves
A falta de transparência é um dos
principais problemas das PDPs: reduz a
possibilidade de escolher a melhor parceria
e afasta empresas capacitadas a transferir
tecnologia para o Governo

38

Evolução das PDPs
anunciadas pelo
Ministério da Saúde
(em números)

O Governo não faz licitação para escolha
das empresas parcerias

50
25

5
16

8

Total

88

2013

33

2012

21

1
9

2011

10

6

1

7

10

2010

13

2009

11

Demais
Biológicos

Elaboração Interfarma. Fonte: Ministério da Saúde
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Desafio
regulatório
PROBLEMA

As autoridades regulatórias não conseguem
acompanhar a própria legislação que
criaram
SOLUÇÃO

Tornar mais ágil a estrutura da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
e fortalecê-la por meio da contratação de
pessoal

A regulamentação sanitária do Brasil está no nível
das melhores do mundo. A ANVISA conseguiu,
nos últimos anos, elevar o padrão das normas para
produção e comercialização de medicamentos no
país. Além disso, conta com um quadro de técnicos
respeitados e qualificados. Mas, a mesma Agência se
encontra hoje diante de uma encruzilhada. Por falta de
estrutura e processos ágeis, a ANVISA não consegue
dar conta e executar as regulamentações que ela mesma
cria.
O resultado é um engessamento do setor que está se
tornando crônico: são enormes filas de espera para
tudo e prazos de resolução muito acima da média
mundial. Atualmente, enfrentam-se filas para registro
de medicamentos, pré-requisito para a comercialização
no país; para abrir fábricas ou laboratórios; fiscalizar
o funcionamento de farmácias; fiscalizar fábricas no
exterior de empresas que atuam no país; patentear
novos produtos e até para aprovar pesquisas clínicas de
novos medicamentos, cruciais para alguns pacientes
graves.
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Setores decisivos para a saúde no Brasil têm seu
desenvolvimento represado pela ANVISA. Um
dos exemplos mais emblemáticos é a lentidão para
aprovação da entrada de medicamentos novos,
genéricos, similares e biológicos no mercado brasileiro.
Para medir e acompanhar diariamente os prazos da
Agência, a Interfarma contratou um sistema eletrônico,
batizado de “Demorômetro”. De acordo com o
sistema, o tempo para aprovação de medicamentos
tem sido historicamente longo. Nos últimos dez anos,
uma crítica situação foi constatada para registros
de medicamentos biológicos, novos e genéricos que
levavam, em média, em 2003, 200 dias para serem
aprovados. Em 2013, a demora triplicou ultrapassando
600 dias para aprovação. Este também é o prazo médio
atual de aprovação para os medicamentos similares
que, em 2003, já eram críticos, ficando acima de 420
dias, como indica a tabela do Demorômetro.

Demorômetro
(média, em dias)

Biológicos

Novos

Genéricoos

Similaares
Si

2003

209,1

232,8

195,4

427,8

2004

501,2

504,3

218,7

562,8

2005

445,5

401,,5

189,9

737,6

2006

319,6

393,1

206,6

409,3
40

2007

378,
37
83

601,2

327,5

380,5

2008

449,1

751,1

364,8

343,3

2009

492,7

702,5

447,8

473,4

2010

4399,5
43

655,3

551,9

600,7

2011

401

486,9

563,9

589

2012

536,6

707,2

623,8
38

641,8

2013*

630,7

626,2

659,1

646

* Dados coletados em Junho de 2013.
Fonte: Interfarma, com base de dados sistema Datavisa.
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Atualmente, cerca de dois mil medicamentos estão
à espera de autorização da ANVISA para entrar no
mercado. Além de afetar diretamente os pacientes, a
demora impacta os ganhos e planejamento da indústria,
fazendo-as rever ou abandonar planos de investimento,
com prejuízos também para o país. A burocracia da
Agência prejudica ainda o próprio Governo, grande
comprador de medicamentos para o Sistema Único de
Saúde (SUS).
Pacientes que necessitam de medicamentos
indisponíveis no país são impelidos, muitas vezes,
a recorrer à Justiça para importá-los. Estima-se que
existam atualmente em tramitação cerca de 240
mil ações judiciais relativas à área da saúde – um
crescimento de 120% desde 2006.
Além de penalizar o paciente e onerar os cofres
públicos, a judicialização da saúde sobrecarrega o
Judiciário. Vale lembrar que, por lei, a autorização da
ANVISA tem de ser concedida em 90 dias quando
se trata de novos medicamentos e em 120 dias para
medicamentos similares.
“Os pacientes brasileiros estão sendo privados de
medicamentos e tecnologias disponíveis em outros
países. A burocracia é danosa também ao país, porque
atua como um forte desestímulo aos investimentos para
abertura de fábricas e produção”, diz Antônio Britto,
presidente-executivo da Interfarma.
A ANVISA alega que o tempo de análise é compatível
com o de outras agências reguladoras no mundo e
invoca o crescimento do mercado e o rigor com a
segurança sanitária da população para justificar a
demora.

Especialistas do setor explicam que mercado
farmacêutico cresceu, o número de empresas aumentou
e a demanda por registro de medicamentos é cada vez
maior.
“A principal causa da demora é a burocracia excessiva
e o número reduzido de funcionários na ANVISA.
Ninguém deseja facilidades regulatórias, nem que a
Agência abra mão do rigor de suas análises, mas elas
não podem mascarar a burocracia. Não adianta a
ANVISA ter um papel regulatório tão importante e
fundamental se não conseguir exercê-lo e colocá-lo em
prática por excesso de burocracia, falta de estrutura e
de foco”, afirma Britto.
Para tentar agilizar processos, a ANVISA deu dois
passos importantes: realizou um concurso público
para 314 vagas de cargos técnicos e criou um sistema
eletrônico para registro de novos medicamentos.
Uma das soluções apontadas pela Interfarma e
encaminhadas à Agência para destravar a espera é
casar a complexidade da análise técnica com o risco
sanitário, de modo que as filas sejam reorganizadas
por este critério. É justo e desejável que produtos de
maior risco sejam analisados com mais rigor e isso leva
tempo, assim como não se justifica um arcabouço tão
complexo de requisitos para produtos de pequeno risco
sanitário.
“A saída passa, obrigatoriamente, por uma revisão de
processos. A ANVISA não pode nivelar as demandas
técnicas com igual grau de complexidade e risco. É
preciso que se concentre nas questões essenciais e não
em exigências burocráticas muitas vezes desnecessárias
ou repetidas”, avalia Britto.

Porém, sabe-se que o FDA, a agência regulatória do
Estados Unidos, por exemplo, - que é bastante rigoroso
com a segurança - leva no máximo 300 dias para
liberar medicamentos semelhantes aos que já estão no
mercado e 180 dias quando são tratamentos novos, que
trazem avanços significativos.
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A burocracia que atrasa o acesso
Mais de 2 mil medicamentos esperam autorização da
ANVISA para entrar no mercado
No Brasil, o registro de um medicamento pode
demorar, em média, até dois anos, um dos maiores
prazos do mundo
A burocracia e a falta de infraestrutura da ANVISA
dificultam o acesso a medicamentos no país
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Entrevista com o deputado federal Darcísio Perondi, presidente da
Frente Parlamentar da Saúde da Câmara dos Deputados
Problemas de financiamento,
burocracia para concessão do
registro de produtos, demora em
incorporar novas tecnologias no
Sistema Único de Saúde (SUS) e
lentidão para definir protocolos
de tratamento são alguns dos
principais obstáculos que
dificultam o acesso da população
aos medicamentos, na avaliação do
deputado federal Darcísio Perondi
(PMDB-RS), presidente da Frente
Parlamentar da Saúde da Câmara
dos Deputados.
O excesso de burocracia da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) também tem
prejudicado os pacientes, privandoos de medicamentos que já estão
disponíveis em outros países. Essa
situação, segundo Perondi, impacta
também o país, que acaba pagando
mais pelos tratamentos e afastando
a inovação, caminho crucial para o
desenvolvimento.
Para reverter esse quadro, o
parlamentar afirma que a ANVISA
precisa resolver rapidamente o
problema da falta de pessoal e
fazer convênios com agências
regulatórias internacionais para
acelerar os processos de registro de
medicamentos.
P: Na sua opinião, quais
são os principais entraves
que dificultam o acesso da
população a medicamentos
R: O principal entrave é
financiamento, para que o
governo possa ampliar o acesso
a medicamentos que hoje não
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são ofertados devido ao alto
custo. Outro gargalo é a falta
de celeridade na definição dos
protocolos de tratamento, bem
como na incorporação de drogas
mais modernas por parte da
CONITEC, a Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologia do
Sistema Único de Saúde (SUS).

pela Agência brasileira. Outra
questão é investir cada vez mais em
informatização e modernização do
sistema de registro, eliminandose procedimentos meramente
burocráticos que, muitas vezes,
acabam atrasando ainda mais o
processo de registro.

P: Como vê a questão da demora
para registro de medicamentos
e o impacto da burocracia?
R: Como um grande entrave
para que medicamentos mais
modernos e que estão à disposição
em outros países possam ser
fornecidos para as pessoas que
necessitam. A burocracia faz mal
não somente à população, mas ao
país, que acaba por gastar muito
no tratamento de doenças que
possuem medicamentos mais
modernos e eficazes. Outra questão
é a burocracia, que acaba afastando
a pesquisa no Brasil, e a inovação é
o caminho para o desenvolvimento
de qualquer país.
P: Quais são as alternativas
para sanar ou atenuar esses
problemas?
R: A ANVISA precisa, com
urgência, resolver a questão de
pessoal, pois a falta de servidores
tem provocado uma grande demora
no registro de medicamentos. É
preciso estimular o aumento dos
convênios com outras agências
internacionais para que os dossiês
de produtos registrados em seus
países possam ser aproveitados

“A burocracia faz
mal não somente
à população, mas
ao país, que acaba
por gastar muito
no tratamento de
doenças que possuem
medicamentos mais
modernos e mais
eficazes”.
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Debate necessário
e inadiável
Nos últimos anos, foram muitos os
avanços no atendimento à saúde
e na atenção básica à população
brasileira. Nenhum país com mais
de 100 milhões de habitantes teve a
ousadia de oferecer um sistema de
saúde gratuito, universal e integral,
do qual dependem exclusivamente
80% da população.
Um projeto de tal magnitude traz
também em sua esteira problemas
grandes e complexos, cuja solução
requer diálogo, empenho e
somatória de esforços.
Ampliar o acesso da população
a uma saúde de qualidade, a
médicos, diagnóstico, tratamento
e medicamentos é prioridade
absoluta. É preciso repensar o
financiamento da saúde, aumentar
recursos, melhorar a gestão,
reduzir a carga tributária, manter
regulamentações e políticas claras
e transparentes e investir em
inovação, planejando desde já o
futuro.
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É necessário ainda fazer muita
coisa. Mas não faltam iniciativas
bem sucedidas para confirmar que
o Brasil reúne todas as condições
para superar os desafios e seguir
adiante. É notório o esforço de
todos e, em especial, o clamor da
população para que isso aconteça.
É com este espírito que a
Interfarma lança esta publicação,
com o intuito de propor o debate
e apresentar soluções em torno de
questões sensíveis relacionadas à
saúde em geral, e a medicamentos
em especial, que preocupam a
população, as autoridades e todos
os segmentos vinculados ao setor.
Mesmo diante de tantas
dificuldades é possível corrigir
rotas e obter avanços significativos
se cada um der a sua contribuição.
É o que queremos fazer. Afinal,
saúde é a principal demanda dos
brasileiros.
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Cinco sugestões para melhorar já a saúde do brasileiro
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