Ata da Sétima Reunião Ordinária do Comitê Executivo do
Complexo Industrial da Saúde - GECIS
Identificação da Reunião:

Data da Reunião: 17/12/2014

Horário: 14h00

Local: Centro de Eventos e
Convenções Brasil 21- sala Porto
Seguro. Brasília- DF.

Coordenador da Reunião: Carlos Augusto Grabois Gadelha

Telefones: (61) 3315-5867

Ordem do dia:
Tarde: Apresentação da Sétima Reunião do Comitê Executivo e Conselho de Competitividade do
Complexo da Saúde.



Pronunciamento para abertura da Reunião do Comitê Executivo e Conselho de
Competitividade do Complexo de Saúde e boas vindas do Excelentíssimo Ministro de Estado
da Saúde Ademar Arthur Chioro dos Reis.
Apresentação do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde, Senhor Carlos Augusto Grabois Gadelha com os respectivos temas:
1. Projeto de PDPS extintos;
2. Lista Anual de Produtos Estratégicos para o SUS em 2015;
3. Calendário Anual do GECIS;
4. Anúncios;
5. Pronunciamentos de Autoridades e do Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde
Arthur Chioro.

Assinatura de atos e acordos:
Assinatura entre o Ministério da Saúde, por meio do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
de Saúde Ademar Arthur Chioro dos Reis, e a Fundação da Bahia de Pesquisa Científica e
Desenvolvimento Tecnológico BAHIAFARMA e o Instituto de Tecnologia em Fármacos
FARMANGUINHOS para autorização da primeira aquisição do medicamento cabergolina 0,5 mg,
resultante de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo.
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Síntese da Reunião

MS

kedson.queiroz@saude.gov.br
renata.abelha@saude.gov.br

O Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde Ademar Arthur Chioro dos Reis iniciou sua fala
saudando a presença de todos. Destacou que essa reunião foi a primeira depois de ocorrer o lançamento do marco
regulatório das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), após esforço importante para consolidação e
qualificação da política decisiva de fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde. Lembrou que este projeto tem
sido desenvolvido no decorrer dos anos com muito êxito, reconhecendo, no entanto, que ainda há muito a
aprender. Mas não deixou dúvida sobre as perspectivas interessantes para 2015 para o processo de formulação
conjunta; de corresponsabilidade dos rumos do processo produtivo na área de saúde no nosso país; de pensar
estrategicamente no futuro da saúde, no processo de produção industrial, no complexo da saúde e de inovação; e
de incorporação de novas tecnologias produtivas no nosso país. Salientou que havia ali pessoas que representam
instituições públicas e privadas e sabem da responsabilidade que há de focar esforços na capacidade estratégica
de pensar sobre o futuro da saúde no nosso país, na capacidade de avançar no dispositivo médico-hospitalar, na
capacidade de inovação e de incorporação de novas tecnologias no complexo industrial nacional, e não perder a
dimensão de economicidade e de viabilidade de acesso à saúde aos 202 milhões de brasileiros, conseguindo,
então, cumprir o preceito constitucional do direito à saúde e à integralidade. Reiterou que não se trata de uma
equação simples, pois sabe-se que o processo de desenvolvimento técnico-científico de incorporação tecnológica
se dá num ritmo alucinante, que por um lado, é muito positivo, porque há aumento da sobrevida e da qualidade de
vida das pessoas, salva-se muitas vidas, e se produz uma sociedade diferente. Por outro lado, destacou a
preocupação de como sustentar e de como financiar o domínio desse desenvolvimento tecnológico. E ao mesmo
tempo, citou que se deve aproveitar o momento para dominar essas novas tecnologias, gerando mais riquezas,
mais emprego e mais capacidade produtiva, inclusive buscando-se a produção autossustentável, conseguindo
também a inversão da balança comercial desfavorável. Com uma política bem planejada, muito bem conduzida e
de forma participativa, salientou que é possível criar capacidade de produzir um cenário alvissareiro. Não quis criar
perspectivas ufanistas, mas enfatizou que está se construindo uma política muito consistente para o Complexo
Industrial de Saúde. Saudou mais uma vez a realização da reunião do GECIS e reforçou o momento estreante de
trabalhar o novo marco das PDP, o que significa experimentar um jeito mais qualificado e exigente para
experimentar uma relação com maior publicidade e com maior capacidade de sustentar o conjunto de problemas e
de críticas. Afirmou que, com muita eficiência, definiu-se o planejamento de atividades do próximo ano e o
calendário de reuniões do GECIS para estabelecimento dos desafios para 2015. Destacou a importância da Lista
de Produtos Estratégicos do SUS, cujos produtos serão objeto de chamamento público. Destacou o novo marco
regulatório das PDP, que representa um momento de transição com as novas regras do jogo, pois há muitas
parcerias em curso, em diferentes estágios de evolução, que deverão passar, nos próximos meses, por um
processo de readaptação a partir das novas regras, que serão conduzidas de forma pragmática de acordo com a
política adotada. Essa Portaria foi criada em um critério de muita política e técnica, com sensatez e racionalidade.
Comentou que os próximos anos serão de grandes avanços, adicionando que o sucesso desse projeto dependerá
da propositura de uma estratégia que já existia, mas que agora se qualificará por meio do processo de
monitoramento e de avaliação, visto que marca uma nova era da SCTIE, da ANVISA e das instituições públicas
que compõem a Comissão de Avaliação. Reforçou que deve-se celebrar o avanço de muitas PDP almejadas.
Colocou que esse GECIS é um marco por personificar o momento da virada, da retomada da condução política do
Complexo Industrial de Saúde sob uma nova perspectiva, o que o deixa muito entusiasmado. Agradeceu a toda a
equipe do Ministério da Saúde e da ANVISA, porque têm sido parceiros muito importantes e elogiou a atuação da
SCTIE, que é o parceiro destacado, e parabenizou ainda, o trabalho da Secretaria Executiva, da Secretaria de
Atenção à Saúde e da Secretaria de Vigilância Sanitária. Além disso, destacou o papel da FINEP, do BNDES, do
MDIC, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da ANS, da Fiocruz e da ABDI,
entre outros órgãos e gestores que representam as esferas estaduais municipais e gestores do segmento
produtivo, que têm sido tão importantes no diálogo formal e permanente para construir uma política dessa
consistência. Fez o agradecimento ao Secretário Carlos Gadelha e agradeceu à presença do Deputado Federal
Vicente Cândido da Silva.
O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Augusto
Grabois Gadelha, iniciou a sua apresentação saudando a todos, em especial, deu ênfase ao Ministro de Estado da
Saúde Arthur Chioro, que sustentou decisivamente esta política durante o ano, agradeceu ao Deputado Federal
Vicente Cândido da Silva pelo apoio do Congresso Nacional, agradeceu à sua equipe, em especial, ao Sr.
Leonardo Paiva, ao Sr. Eduardo Jorge Valadares, ao Sr. Ígor Calvet, à Sra. Nadja Bisinoti, ao Sr. Paulo Henrique
Antonino e à Sra. Kellen Rezende. Saudou a todos os membros dos setores produtivos públicos e privados.
Agradeceu a presença de todos os que compõem o GECIS. Destacou que vai crescer em peso a participação do
CONASEMS e CONASS. Destacou que essa coalizão que junta setor produtivo, Estado e Sociedade Civil
Organizada é uma das marcas que mais dá orgulho ao trabalho realizado. Iniciou a apresentação da pauta e do
conteúdo da discussão com os seguintes temas:
 Relembrou o Programa Brasil Maior, instituído pela Presidenta da República Dilma Rousseff, que possui 03
eixos: estimular produção e reduzir dependência do país; fortalecer a estrutura de pesquisa e
desenvolvimento; e desenvolver o potencial exportador brasileiro. Desses eixos, foram quantificadas 24
medidas previstas, enquanto 18 foram concluídas ou com estágio final com mais de 75% de conclusão e 06
foram iniciadas com até 50% de conclusão. Os grandes destaques são o poder de compra para inovação
tecnológica, seguindo o preceito constitucional de que o mercado faz parte do patrimônio nacional e o









financiamento que trata de treze bilhões de investimentos que estão sendo realizados, e, para ele, na visão
de economista, vale informar que movimentar investimento significa dizer que começa-se a gerar
resultados, como crescimento de empregos, melhora da renda, construção de fábricas, ou seja, treze
bilhões já estão sendo contratados com a contrapartida privada do BNDES, da FINEP e dos próprios
recursos do Ministério da Saúde. A regulação da inovação tecnológica triplica-se desde a criação da
CONITEC, até a interação da ANVISA em todo o processo, que é cada vez maior com essa agenda de
desenvolvimento produtivo. E as infraestruturas tecnológicas públicas e privadas estão se reorganizando,
sendo que só o Ministério da Saúde investiu na recuperação deste parque industrial 600 milhões de reais e
restaurou em quatro anos o processo produtivo que havia sido abandonado em tempos passados.
Demonstrou levantamento a respeito das 103 parcerias em execução, sendo que há 33 produtos com
registro na ANVISA, ou seja, um terço deles já registrados. O Ministério da Saúde, atualmente, já adquire
26 produtos via PDP, um investimento na infraestrutura pública e nas ICTS de seiscentos e nove milhões
de reais nestes últimos quatro anos, sendo que 80% para projetos de infraestrutura e 20% para
qualificação da gestão. Apresentou também uma linha histórica de todo esse processo de construção da
política de Estado, onde o marco inicial se deu desde a produção do “efavirenz”. Na linha do tempo,
apresentou a evolução de institucionalização até o marco regulatório decisivo com a Portaria 2.531.
Adicionou que este novo marco regulatório não extinguiu PDP por punição, mas criou com o mecanismo de
monitoramento e avaliação de PDP na lista de produtos estratégicos. Comentou que deixou-se a
plataforma tecnológica de produtos sintéticos e fermentativos mais tradicionais e passou-se a trabalhar com
vacinas e produtos de biotecnologia e equipamentos, onde há, então, um avanço tecnológico das PDP,
casando-se a política de saúde com a política industrial e com a política tecnológica. O faturamento das
instituições públicas chega a 3,8 bilhões de reais em parcerias com os institutos privados, além dos 33
registros publicados pela ANVISA, já mencionado anteriormente, e promovendo uma economia para o
Ministério da Saúde só com as PDP, sem contar com a economia gerada pela negociação e pela
centralização de compra, de 1,6 bilhão de 2011 a 2014. A economia prevista de todas as PDS em
operação será de 5,3 bilhões/ ano. Os produtos de PDP, de acordo com a nova linguagem, com a nova
estrutura da Portaria de PDP, entraram na fase de PDP propriamente dita, sendo que o poder de compra
foi realizado efetivamente pelo Ministério da Saúde na seguinte proporção: em 2011: 7 produtos; 2012:
mais 2 produtos; 2013: mais 3 produtos e com todas as dificuldades de 2014 foram mais 14 produtos, ou
seja, dobraram-se os produtos adquiridos com poder de compra na sua gestão. Em termos de parceiros,
existem os laboratórios públicos e instituições privadas e como o processo de monitoramento avança com
o perfil da nova Portaria, decidiu-se que o novo marco de monitoramento e avaliação das PDP teria que
extinguir 5 parcerias, inclusive com a concordância formal dessas instituições públicas, que foram
justificadas pela falta de quesito no monitoramento, com cronograma que se extrapolou em prorrogações
de prazos, chegando a grandes atrasos e, por isso, extintos. Porém, há possibilidade de reabertura para
novos projetos para essas instituições buscarem incluir novas PDP, com base no novo marco regulatório.
A nova Portaria estabelece prazo para projetos com base na apresentação do monitoramento e avaliação
aprofundados tanto do âmbito da SCTIE, da ANVISA, dos Comitês de Avaliação e Deliberativo. A nova
Portaria estabelece destaque para prazo na apresentação de projetos, ou seja, de primeiro de janeiro a
trinta de abril, com base na lista de produtos estratégicos a ser apresentada hoje. Salientou que a pauta de
reunião do GECIS vai ser divulgada com antecedência mínima de sete dias e que o cronograma será
apresentado hoje. Estabelece-se não somente critérios de mérito, mas também de desempate,
privilegiando o desenvolvimento tecnológico nacional. Acrescentou que os pedidos de registro deverão ser
apresentados pelos laboratórios para a ANVISA no prazo de até sessenta dias da data da primeira compra.
A ANVISA terá sessenta dias para concluir análise de registro, e as PDP em andamento não sofrerão
ruptura daquilo que tira a previsibilidade dos processos de PDP. Haverá prazo para readequação dessas
PDP até maio de 2015, no que couber. Haverá um trabalho focado nas 98 parcerias, já descontando as
extintas, que deverão se readequar ao novo marco regulatório. E haverá uma classificação daquelas PDP
que seguem as fases estipuladas pela nova Portaria e aquelas que se enquadram na categoria de parceria
de pesquisa e desenvolvimento, que se encontram, inclusive, na agenda prioritária do Ministro da Saúde.
A necessidade de adequação vai desde as PDP de pesquisa e desenvolvimento, que podem, uma vez
maduras, migrarem para as parcerias produtivas; os projetos de PDP que estão em tramitação e que ainda
não foram avaliados até a readequação da negociação entre o Ministério da Saúde e as Instituições
Públicas para aquisição de produtos estratégicos, ou seja, o novo padrão que se estabelece a partir da
Portaria; até os acordos de desenvolvimento, transferência para absorção de tecnologia entre as
instituições públicas e privadas, devem ser adequadas no que couber para que não sejam quebrados os
contratos e que sejam asseguradas a total transferência de tecnologia para o Brasil.
Um ato específico do Ministro da Saúde diz que para parcerias de pesquisa, desenvolvimento e inovação
haverá o acompanhamento permanente da SCTIE e da ANVISA e de todos os demais parceiros para
estabelecimento de monitoramento dos processos de PDP que passam a ser signatários e corresponsáveis
dos processos de PDP. Este é o ano em que se faz dimensão de um enorme esforço de readequação da
cultura e da preparação do marco regulatório. Como exemplo, numa conversa com a Presidência da
FIOCRUZ, concluiu-se que se deve criar uma área nessa instituição para cuidar exclusivamente das PDP,
pois o mercado público não pode ser um pequeno detalhe dentro da estratégia da gestão de tal grandeza.

A maturidade em que se chegou envolve uma preparação das instituições públicas e instituições privadas
além do próprio Ministério da Saúde para este enorme desafio que permitirá blindar a política e torná-la
uma política de Estado.
 A Portaria permitiu a realização da consulta pública, sendo que foram 960 análises, com quase 60% de
alteração nos artigos, que representou um avanço imenso, porém isso tudo gerou custos. Foram
analisadas todas as contribuições com base em critérios muito claros e fatores palpáveis para se criar uma
lista focada e que permitisse a operação das PDP em meio a um processo profundo de transformação com
padrão gerencial profissionalizado. As contribuições da consulta pública vieram tanto do Comitê Executivo
do GECIS quanto do Conselho de Competitividade, e veio um conjunto bem diversificado de análises num
curto espaço de tempo, que demandaram dificuldades e casos que chegaram com muita dispersão. Em
virtude desse prazo, como exemplo, surgiu uma série de produtos que não poderiam ser incorporados e
que não poderiam ser comprados pelo SUS, então não seriam objetos de parceria de PDP; poderiam até
ser objeto de PDP para pesquisa e desenvolvimento, mas que em hipótese alguma poderiam ser
comprados, porque não teriam como ser incorporados ao SUS. A forma em que as associações
apresentaram seu produto da própria empresa, em virtude do curto prazo, e não apresentando em nome da
associação como um todo, muitas vezes gerou margem dúbia de interpretação, o que poderia provocar
dúvida sobre o produto selecionado ser produto da empresa e não ser fruto de uma necessidade macro de
desenvolvimento do país. Produtos com patentes vigentes não poderiam ser consideradas na lista de
produtos estratégicos. Alguns produtos com PDP já existentes que tiveram mudanças na sua configuração
de parceiros poderão solicitar ao Ministério da Saúde sua alteração e uma vez avaliado pelo Comitê
Técnico de Avaliação e da Comissão Deliberativa, do Ministério da Saúde; e que pode apresentar o projeto
de reestruturação sem maiores preocupações. Os produtos de tecnologia se encaixam mais nas parcerias
de pesquisa e desenvolvimento e não entrariam nessa lista. A ideia na velocidade que a gente precisou
operar esses critérios de PDP e, considerando todos os problemas permeados, grande parte das
contribuições e todas as ações pontuais que poderiam ser interpretadas de forma que poderiam dar
margem a uma visão de tratamento discricionário, o Ministério da Saúde decidiu pela escolha de produtos
ligados à prevenção, promoção e assistência e que estivessem com o perfil de parceria de
desenvolvimento produtivo com projetos para 2015.
 Ao mesmo tempo, há o compromisso do Ministro de fazer com que todas essas contribuições mais
aprofundadas, com mais elementos concretos, sejam objeto de trabalho em 2015, mirando 2016, sem
perder o foco. Houve a preocupação em operar esse número importante de PDP, porque administrar 98
parcerias é um grande desafio, se fosse ampliado para 150 seria fora da realidade e os órgãos de governo
tiveram essa percepção a tempo e decidiram trabalhar dessa forma. Enfatizou que a lista para 2015
envolve três grupos de fatores. As primeiras PDPS estão em fase de projeto que ainda não atende 100%
da demanda prevista no SUS, envolvendo cinco medicamentos biotecnológicos e dez produtos para saúde,
sabendo que aqueles medicamentos que já foram aprovados podem ser submetidos novamente pelas
instituições públicas para processo de readequação da parceria, caso tenha havido mudança na
conformação dos parceiros. Os produtos estratégicos das PDP extintas como as “l-asparaginase”, no
tratamento do câncer, que claramente tem problemas no abastecimento, que tenham demonstrado
insuficiência, não serão tirados da prioridade, mas dá uma chance tanto aos parceiros já envolvidos como
para novos parceiros. E para produtos estratégicos na composição de produtos do Ministério da Saúde,
houve indicação de outro medicamento oncológico pela SAS e pela ANVISA, sinalizando como ação
indutiva de governo para promover a produção nacional.
 Outro ponto importante, esses projetos que serão apresentados podem ser de duas naturezas: novos
projetos competitivos para ocupar aquele espaço de demanda pública não atendida; ou podem ser projetos
de ampliação que já foram apresentados, mas que por fatores ligados à economia de escala e à
racionalidade tecnológica justificam suas ampliações. As duas possibilidades estão abertas nesse caso e
poderão ser recebidos e serão rigorosamente avaliados pela regulamentação da Portaria. Mostrou a lista
de produtos de fator I, que ainda não atendiam 100% da demanda do SUS, e já tinham sido objeto de
projetos de PDP ou de PDP em curso. A categoria II refere- se a produtos que são frutos de PDP extintas,
e o terceiro fator, como sendo os produtos estratégicos que teriam destaque para os programas do
Ministério da Saúde. Comentou sobre a entrada do produto oncológico “dactinomicina”, sobre o qual há
uma percepção de que é importante estimular a produção no país em função da indisponibilidade global. E
foram propostos, inicialmente, dois produtos para diagnóstico da malária e da Febre Chikungunya e que,
num processo de colaboração, foi mapeado que na Fundação Osvaldo Cruz havia o desenvolvimento
tecnológico em estágio avançado desses dois produtos, sendo que, por meio da articulação com a SVS,
houve uma concordância que na existência de um processo endógeno de desenvolvimento tecnológico,
faríamos um monitoramento fino desse processo para que o produto estivesse disponível, inclusive um
deles já está em articulação nos EUA para malária. Em determinados momentos, houve uma cláusula da
Portaria que facultou o Ministro de agregar produtos na lista de acordo com sua alta essencialidade para a
saúde pública; esses produtos agregam-se a essa lista, porém fogem da lógica de transferência de
tecnologia de PDP, em decorrência de pertencer à estratégia de prioridade. Esses produtos anunciados
permitirão uma economia estimada em, uma vez tendo sucesso na sua produção, mais de 1,3 bilhão de
reais, ou seja, não é o valor do mercado todo, mas se agrega ao que está previsto nos produtos

biotecnológicos, de equipamentos e de produtos oncológicos.
 Considerou importante salientar a primeira perspectiva da consolidação das PDP como política de Estado
para o fortalecimento do Complexo Industrial baseado num marco regulatório mais profundo, mais blindado
e detalhado e mais passível de acompanhamento e monitoramento. A segunda perspectiva é que vamos
montar todos os instrumentos e aplicá-los já em 2015, por meio do monitoramento e da avaliação. Isso já
está em pleno processo de conclusão tanto na SCTIE quanto na ANVISA. A consolidação da Ciência,
Tecnologia e Inovação como eixo central da política nacional de saúde, por meio da conformação
interministerial tão bem afinada, revela ser o caminho da melhor competitividade e de produção local com
articulação de investimento, financiamento, poder de compra, sociedade civil, estrutura tecnológica, setor
produtivo público e privado. Houve muita cautela para determinar segurança e previsibilidade em todo o
processo. Vale ressaltar que se abre a agenda de curto prazo das parcerias de pesquisa e
desenvolvimento que terão um bom diálogo tanto com as instituições responsáveis pela política pública de
ciência, tecnologia e inovação, quanto com as parcerias do processo tecnológico, visto que todas têm um
componente tecnológico importante.
 Mostrando o slide de cronograma do GECIS, toda segunda semana de março, junho, setembro e dezembro
haverá reunião do GECIS, que é a instância da política industrial para a saúde e não somente instância da
política de PDP. É importante salientar que o GECIS discute política tarifária, política de financiamento,
política de recuperação da infraestrutura tecnológica, política envolvendo vigilância sanitária, política de
regulação que tenha a ver com política de saúde envolvendo propriedade intelectual e incorporação.
Destacou que ficou muito claro o benefício da existência do fórum vivo e dinâmico, mas também a área
pública do GECIS deve aumentar a dimensão técnica de seus trabalhos com a realização desses acordos
coletivos com os órgãos do governo e com toda essa formalidade e antecedência em todo o processo.
 Ele agradeceu a todos e deixou a palavra aberta para declarações.
Foi passada a palavra ao Diretor Presidente da ANVISA, Jaime César de Moura Oliveira, que saudou ao
Ministro de Estado da Saúde, ao Secretário da SCTIE/MS, aos colegas do Ministério e a todos os presentes.
Considerou muito gratificante e motivador todo o processo que se pode construir ser criada a nova Portaria das
PDP. Ressaltou a impossibilidade de atingir tal resultado, caso não houvesse o acúmulo de massa crítica ocorrido
em todo o processo anterior. O número de 104 PDPS certamente trouxe ao Ministério da Saúde, à ANVISA, ao
Grupo Coordenador do Complexo Industrial de Saúde e aos demais envolvidos, um know-how imenso para o novo
modelo. Asseverou que esse grau de institucionalização certamente propiciará daqui para frente maior
previsibilidade no processo de decisão de aprovação das PDP e promoverá uma maior oportunidade de
planejamento para as empresas interessadas em participar desse modelo, que é atraente em função do poder de
compra do Estado brasileiro e do tamanho do SUS. Haverá maior seletividade por obter mais clareza na iniciação
do processo de PDP, além dos critérios do desenvolvimento do processo e dos cálculos mais qualificados. A
ANVISA já vem trabalhando dentro das diretrizes do Ministério da Saúde e se torna uma parceira fundamental
dentro do modelo de PDP, e vai continuar com essa participação. Dentro da ANVISA, os processos de trabalho do
CTR estão sendo aprimorados, tanto na governança de CTR quanto na institucionalização dessa governança, de
tal maneira que processos de longo prazo, como no caso das PDP, não percam o rumo de quem está à frente da
Agência ou de como ele é conduzido na Agência. Reiterou outra medida que está sendo tomada e proposta em
breve pela ANVISA ao Ministério da Saúde. Pediu para que todos os profissionais que atuam nesse processo
tenham um grau de imersão, qualificação, capacitação de conhecimento e informação desses processos junto ao
Ministério para que haja total absorção desse modelo de PDP. Achou fundamental considerar o compartilhamento
de todos os envolvidos nos processo de PDP, porque certamente vai trazer um ganho na qualificação e maior
velocidade de todas essas decisões tomadas dentro desse processo.
Foi passada a palavra ao representante da ALANAC, Henrique Tada, que parabenizou e cumprimentou o
Ministro da Saúde, o Secretário da SCTIE e toda equipe envolvida nesse intento. Perguntou sobre a possibilidade
de incluir mais recomendações de produtos, com os parâmetros da nova Portaria, mesmo sabendo que se
extrapolou o prazo definido para a Lista de Produtos Estratégicos. Agradeceu pela oportunidade.
Foi passada a palavra ao representante da Farmabrasil na presente reunião, Reginaldo Arcuri, que elogiou a
política ao Ministro, ao Secretário e demais envolvidos. Ele considerou ser estrutural e necessária a clareza, a
objetividade e a previsibilidade da política do Complexo Industrial de Saúde no país, que atende aos que produzem
e aos que consomem, englobando aqueles que precisam ter efetivamente o preceito constitucional da saúde como
um direito. Elogiou a forma eficiente pela qual se conduziu o marco regulatório. Salientou que o Brasil necessita
hoje de desenvolvimento produtivo e de desenvolvimento em pesquisa. Disse que o país necessita de investimento
em pesquisa e inovação. Lembrou que as PDP são o highlight dessas políticas, mas há um conjunto muito grande
de outras ações importantes para investimentos reais e concretos para produção no país. Mencionou que o Brasil
não pode ser vulnerável em commodities, sendo que o país necessita de uma transformação estrutural, no sentido
de que essa discussão atual direciona-se à capacidade de análise e de planejamento de crescimento do PIB por
meio da melhoria do complexo industrial.
Foi passada a palavra ao representante do BNDES, Pedro Palmeira Filho, que concordou pelo estabelecimento

de foco para a Lista de Produtos Estratégicos do Ministério da Saúde para 2015, que foi um pedido explícito do
BNDES já faz algum tempo, pois esse número crescente de PDP iria trazer, no futuro, dificuldades no seu
acompanhamento e monitoramento, daí a necessidade de reduzir essa quantidade. Acredita que se confundiu o
instrumento da PDP com a própria política industrial, essa última é muito mais ampla e precisa ser analisada de
forma separada. Fez um pedido de colocar na agenda de reunião a discussão para o estabelecimento para PDP de
desenvolvimento daqueles produtos que ainda não existam na lista ou aqueles que sejam análogos aos já
existentes, mas que sejam substituídos pelo custo-benefício.
Foi passada a palavra ao representante do SINDUSFARMA, Nelson Mussolini, que saudou a todos e começou
o discurso relatando que lida com plantas de melhoria de processos nas fábricas diariamente e disse que convive
com esse processo sem achar nada estranho em termos de mudanças. Ele achou importante a melhoria da
Portaria e o fato de o Ministério adotar política de cuidar melhor da indústria no Brasil e parabenizou a iniciativa.
Reforçou que não se constrói o país com desenvolvimento efetivo, se não tiver industrialização.
Foi passada a palavra ao representante da INTERFARMA, Pedro Bernardo, que saudou a todos os
participantes do evento, informou que está falando em nome do Antônio Brito, que está em viagem. Quis manifestar
que a INTERFARMA, desde o primeiro momento, foi a favor dos projetos de PDP, tinha preocupação com a
segurança, com a transparência e que participou ativamente da Consulta Pública, fazendo diversas contribuições
para a melhoria do processo. Em nome da INTERFAMA elogiou o trabalho e afirmou que continua à disposição
para a melhoria do processo.
Foi passada a palavra ao representante da ABIMO, Franco Pallamolla, que saudou a todos e recordou que
2014 foi um ano muito turbulento e que o Ministro teve a capacidade de conduzir e preservar essa política do
Complexo Industrial de Saúde. Saudou a coragem do Ministro de manter essa política e ampliar a visão do GECIS
para melhorar os processos das PDP. Destacou que outras diversas ações de sucesso nasceram nesse centro
nervoso do complexo, como exemplo a desoneração e principalmente a isonomia tributária. Sugeriu ser necessário
incorporar junto ao GECIS a EMBRAPI, que tem uma aderência importante nas PDP de desenvolvimento
tecnológico, e se faz necessário trazer também a EBSERHS, que hoje está no MEC e, que por sua vez, precisa
estar mais presente porque tem o poder de compra e aquisição importante, além da capacidade de envolvimento
com hospitais-escolas ligados ao MEC. Compreendeu perfeitamente que o ano foi difícil, mas reforçou em nome do
interesse de todos os associados que vêm uma preocupação porque houve um investimento significativo nos
projetos de PDP, e que estão prontos para iniciar os processos de fornecimento no setor de equipamentos e de
produtos, mas que se sentem na retaguarda do setor farmacêutico. Achou importante considerar como desafio a
criação de mecanismos de centralização de compra dos insumos, contudo não quis citar fármacos. Alertou que
hoje há pelo menos três empresas que fizeram investimentos, que já estão plenas na distribuição e no
fornecimento e estão preparadas para o marco regulatório, estando prontas com seu registro mas que necessitam
da equação interna do Ministério da Saúde na forma de se fazer essa centralização.
Júlio César Félix, representante dos produtores públicos da ALFOB, fez sua colocação com relação a essa
política dizendo que ocorreu mudança no modelo de negócios. Na verdade, implantou-se a inclusão do negócio nas
Instituições Públicas. Está se remodelando a forma de se trabalhar, aprimorou-se a forma de se relacionar com o
setor privado, firmou-se um modelo de cooperação. Há desafios ao dispositivo legal em relação às PDP de P&D,
há dificuldade no acesso junto aos setores educacionais, às escolas e às universidades, desafios que serão
melhorados com a ajuda do Ministério da Educação junto a essas entidades de ensino. Uma última preocupação
está relacionada à Portaria e no que diz respeito ao cancelamento da lista anterior de produtos estratégicos, se isso
não terá alguma questão legal dentro das PDP dessa lista anterior.
Por fim, voltou-se a palavra ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Ademar Arthur Chioro
dos Reis, que tentou fazer uma abordagem das questões mais centrais que foram colocadas. Começou
esclarecendo que a ANVISA tem o comprometimento da Diretoria Colegiada e de seus servidores em assumir uma
nova e importante missão além da dimensão da proteção sanitária, destacando a sua participação em toda a
cadeia de inovação tecnológica e o seu papel na regulação, como também na viabilização desse processo. Frisou
que é um desafio novo para a ANVISA, pois se sabe que a característica da ANVISA é de proteção sanitária com
uma tradição de mais de cem anos muito bem consolidada. Mas, agora, encara esse novo desafio, como também
as instituições públicas assumem esses novos papeis. A respeito do pleito que a ALANAC traz para prestigiar
novas demandas, informou que está se fazendo uma lista mais conservadora e prudente, porque se deve aprender
a lidar com o período de quatro meses para a apresentação de propostas. Salientou que há necessidade de
adaptação de 98 PDP, umas mais avançadas, outras em estágio inicial, às novas regras do marco regulatório.
Adicionou que há, ainda, o GECIS de março e outros para se trabalhar. Analisou que o tamanho parece ser
suficiente para testar o novo marco regulatório e adquirir firmeza de que ele poderá funcionar e trabalhar em um
aprofundamento dessa lista com novos produtos. Informou não existir PDP sem compra pública e sem
transferência de tecnologia. Disse não existir PDP como política de barriga de aluguel para acesso à compra
pública, pois a compra pública é uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Asseverou que há necessidade de
consolidação desse processo para haver uma estabilidade e regularidade para todos, e para que os laboratórios

públicos tenham consistência, internalização. O Ministro solicitou ao GECIS que considere essa lista apresentada
hoje, mesmo que venham novas contribuições importantes, mas que essa lista já seja a da pauta do GECIS em
março. Em relação à questão do Pedro, ele concorda que o GECIS não pode se confundir com o espaço apenas
das PDP, que não se resume apenas nisso. Concordou que o GECIS não pode ficar circunscrito apenas às
políticas de PDP. Pontuou que sobre a discussão sobre processo de centralização de compra e sobre como se dá
na PDP e internalização foram objetos de discussão ao longo da revisão e já ensejaram um conjunto de mudanças
internas. Afirmou que a PDP foi construída em ato por quase meia década, e que muitos procedimentos e
operações que seriam necessárias para o seu sucesso não foram tendo bons arranjos (avaliação, revisão, consulta
e monitoramento) entre laboratórios privados e públicos, nem internamente na relação dos laboratórios públicos
com o Ministério da Saúde. Acha importante os laboratórios públicos terem esse tempo para realizar essa
mudança. Reiterou que esse processo de revisão foi produzido de acordo com o que é competência exclusiva da
SAS, da SCTIE, da SVS; e a própria Secretaria Executiva se sente muito mais confortável e segura com esse novo
marco para tomar decisões do processo de compra, que envolve inclusive o contrato plurianual, que facilitará em
muito a vida de todos os atores envolvidos. O Ministro concorda que esses impactos sobre os laboratórios públicos
terão de ser bem avaliados, porque será necessário um fórum de reflexão do governo como um todo, não só da
representação do Ministério da Saúde, e não basta apenas três laboratórios fazerem o exercício de casa, pois é
necessário haver troca de ideias e contribuições mútuas, ocorrendo uma interlocução mais qualificada. Sugeriu
que, em março, será possível avaliar como isso está ocorrendo. Em relação às parcerias de pesquisa e
desenvolvimento, na reunião do GECIS em março já deverá ser celebrada a Portaria para parcerias de P&D.
Trabalhar-se-á de maneira que até a segunda semana de março já exista a lista finalizada para a reunião do
GECIS. Quis esclarecer ao Júlio de que não há nenhum risco de se ameaçar os produtos que estão nas listas
anteriores, pois os que são PDP estão na Lista de Produtos Estratégicos, sendo que algumas podem estar
repetidas, tendo em vista que retorna à lista aqueles que não estão completos quanto à oferta de compra pública.
Quis considerar, com o apoio do GECIS, a lista dos 21 produtos, 11 medicamentos e 10 produtos para o ano de
2015 como sendo a lista de medicamentos excepcionais, enquanto o GECIS trabalhará o ano que vem para a
colocação de novos produtos.
O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Augusto
Grabois Gadelha, anunciou a PDP da “cabergolina”, mais uma que entra em operação na fase de PDP e o
Ministro do Estado da Saúde Ademar Arthur Chioro dos Reis assinou a autorização para a primeira aquisição do
medicamento “cabergolina 0,5 mg”, resultante de Parceira para o Desenvolvimento Produtivo firmada com a
Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico BAHIAFARMA e o Instituto de Tecnologia
em Fármacos, FARMANGUINHOS, com o valor estimado de dezessete milhões de reais.

