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sta 28ª edição da Revista de Manguinhos traz como reporta-
gem principal as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs),
que surgiram em 2009 para auxiliar o crescimento da fabricação
nacional de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde
(SUS). Atualmente, as 88 PDPs articuladas geraram 77 produtos –

64 medicamentos, 6 vacinas, 4 produtos para saúde e 3 projetos de pesquisa e
desenvolvimento (P&D). E dentro desse quadro, reforçando o seu papel e o seu
caráter de instituição estratégica do Estado brasileiro na área da saúde, a Fio-
cruz tem exercido um papel importante: do total de PDPs formalizadas pelo
Ministério da Saúde, esta instituição é responsável por 33 parcerias, executa-
das por três unidades: o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos),
o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos) e o Instituto
Carlos Chagas (ICC/Fiocruz Paraná).

A estimativa é que as parcerias proporcionem, até 2017, uma economia de
centena de milhões de reais para os cofres públicos. Por meio das PDPs, a
Fiocruz iniciou a nacionalização das vacinas antipneumocócica, de varicela e
de pólio inativada injetável e também a de medicamentos para Aids, doença
de Parkinson, asma e tuberculose, entre outros. As PDPs contemplam ainda
métodos diagnósticos para o SUS destinados a sífilis, Aids, toxoplasmose, rubé-
ola e hepatite B. Por meio das parcerias com diferentes entidades e países, a
Fiocruz consegue entrar em mercados hoje controlados por empresas multina-
cionais, buscando o desenvolvimento tecnológico e ampliar a competitividade
do Brasil no setor de biotecnologia. Para todos os servidores da Fundação,
esses números são motivo de satisfação, pois mais uma vez indicam que pes-
quisar, desenvolver e oferecer produtos de saúde de qualidade para a popula-
ção brasileira estão entre os nossos compromissos mais caros.

Esta edição também oferece uma análise acurada do Sistema Único de
Saúde, por meio de uma entrevista com o pesquisador e presidente do Centro
Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), José Carvalho de Noronha, propaga-
dor do movimento Saúde+10, que defende a destinação de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) do país para o SUS, e um dos militantes históricos da Refor-
ma Sanitária brasileira. Noronha relembra o contexto histórico em que ocorre-
ram a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a Assembleia Nacional Constituinte,
que levou à Constituição de 1988 e à criação do SUS.

Lembramos também de Sergio Arouca, sanitarista, pensador da saúde, in-
telectual humanista, um homem que estava à frente de seu tempo e que nos
deixou prematuramente há dez anos. O vasto e relevante legado de Arouca é
motivo de reportagem desta edição, que ajuda a situar a importância do ex-
presidente da Fiocruz para a Saúde. A revista também traz reportagens sobre
como era o atendimento de saúde antes do SUS, sobre o marco de meio
milhão de atendimentos alcançado pelo projeto Ciência Móvel e sobre os 25
anos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecidos pela Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, entre muitos outros assuntos.

Boa leitura!

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

E

Detalhe do prédio da EPSJV/Fiocruz (Acervo EPSJV). Na foto, a
homenagem a Joaquim Venâncio, que  empresta seu nome à Escola

EDITORIAL

RM28 - SAIDA CMYK.pmd 26/11/2013, 15:513


