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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
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NOTAS

Estudo investiga
uso de novas alternativas
para o tratamento da
síndrome metabólica

Obesidade, hipertensão arterial,
sedentarismo e maus hábitos alimen-
tares são alguns dos fatores diretamen-
te relacionados à síndrome metabólica.
A doença é avaliada principalmente
pela circunferência do abdômen e au-
menta significativamente as chances
do surgimento de doenças cardiovas-
culares e diabetes. Em recente estudo
produzido pelo Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), especialistas testaram os
efeitos de medicamentos anti-hiperten-
sivos que já estão disponíveis no mer-
cado como possíveis alternativas de
tratamento para a síndrome metabóli-
ca. Nos experimentos realizados em
ratos, foram observados benefícios
como a redução das taxas de açúcar e
de colesterol no sangue.

Um dos principais ganhos em es-
tudos como este é que, ao testar a
possibilidade de novas aplicações para
fármacos já disponíveis no mercado,
corta-se uma série de etapas. Questões
regulatórias, aprovações para comer-
cialização, definição de dosagem e
numerosos aspectos que estariam re-
lacionados ao estudo de uma substân-
cia recém-descoberta não se aplicam,
ou se aplicam apenas parcialmente. O
resultado é a tendência de maior velo-
cidade entre a descoberta científica
realizada sobre a substância nas ban-
cadas de laboratório e sua liberação
para ser receitada nos consultórios
médicos.
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Os usuários regulares de cra-
ck e/ou de formas similares de co-
caína fumada (pasta-base, merla
e oxi) somam 370 mil pessoas nas
26 capitais brasileiras e no Distri-
to Federal. Considerada uma po-
pulação oculta e de difícil acesso,
representa 35% do total de con-
sumidores de drogas ilícitas, com
exceção da maconha, nesses mu-
nicípios. A constatação faz parte
do estudo Estimativa do número
de usuários de crack e/ou simila-
res nas capitais do país, divulgado
em setembro pelos ministérios da
Justiça e da Saúde. A pesquisa foi
encomendada pela Secretaria Na-
cional de Políticas Sobre Drogas
(Senad) à Fiocruz. A metodologia

usada na pesquisa é inédita no Bra-
sil, pois foi a única capaz de esti-
mar de forma mais precisa essas
populações de difícil acesso.

Para fazer o estudo, foram ou-
vidas, em casa, entre março e de-
zembro de 2012, 25 mil pessoas,
que responderam a questões sobre
as características das pessoas que
integram suas redes de relaciona-
mento. Entre as perguntas, havia
algumas focadas especificamente
no uso do crack e outras que servi-
ram como controle de confiabilida-
de dos dados, cujas respostas
podiam ser comparadas aos cadas-
tros de órgãos públicos, por exem-
plo, número de conhecidos que são
beneficiários do Bolsa Família.

Divulgado resultado da maior
pesquisa sobre crack no mundo
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A Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro pactuou com as se-
cretarias municipais de Saúde um pla-
no de ação para o enfrentamento do
cenário de tuberculose e Aids no es-
tado. O esforço busca capacitar pro-
fissionais de saúde, aumentar o
diagnóstico precoce e melhorar índi-
ces de controle, no caso da tubercu-
lose, e promover melhor adesão ao
tratamento no caso das pessoas que
vivem com HIV/Aids. A Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz),
por meio do Centro de Referência Pro-
fessor Hélio Fraga (CRPHF) e do Ob-
servatório Tuberculose Brasil (OTB),
realizará o monitoramento e avalia-

Um documentário lançado em
outubro e realizado por três unida-
des da Fiocruz – Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp),
Instituto de Pesquisa Clínica Evan-
dro Chagas (Ipec) e Instituto de Co-
municação e Informação Científica
e Tecnológica em Saúde (Icict) –
busca abordar a paracoccidioidomi-
cose (também conhecida como
pcm, pbmicose, micose do capim),
por meio da linguagem audiovisual

Pesquisa aponta
riscos do processo de
cultivo do tabaco

Com o objetivo de conhecer as
crenças, atitudes, práticas e percepção
da mulher agricultora sobre os riscos à
saúde e ambiente decorrentes do pro-
cesso de cultivo do tabaco, bem como
sua vulnerabilidade social em relação
a essa atividade econômica, o Centro
de Estudos sobre Tabaco e Saúde (Ce-
tab) da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp/Fiocruz) desenvolveu a
pesquisa Crenças, atitudes e práticas
da mulher agricultora de tabaco em
Palmeira - Paraná. O estudo evidenciou
a complexidade dos problemas origi-
nados pelas inter-relações entre traba-
lho, saúde e ambiente no contexto da
fumicultura. Os resultados da pesquisa
apontaram aspectos como a elevada
carga de trabalho do processo de culti-
vo de fumo, os agravos à saúde decor-
rentes da fumicultura, a violação dos
direitos humanos, entre outros, como
problemas decorrentes da inter-relação
trabalho, saúde e ambiente.

Inserida na linha de pesquisa Saú-
de, trabalho e aspectos sociais e ambi-
entais na produção do fumo, do Cetab,
a pesquisa foi desenvolvida no municí-
pio de Palmeira (PR). A escolha da re-
gião foi em virtude da predominância
do modelo de agricultura familiar com
expressiva produção de fumo.

Fundação monitora plano
de tuberculose e Aids no Rio

ção (M&A) da estratégia divulgada
pelo governo do estado.

As ações previstas na pactuação
com as Secretarias Municipais preve-
em o prazo de 15 dias para o resulta-
do dos exames de HIV e consultas em
até 7 dias para pacientes com resulta-
do positivo da doença. No âmbito es-
tadual, o governo do Rio vai ampliar
acesso a ambulatórios para tratamen-
to da Aids. A iniciativa também prevê
a reforma de hospitais-referência no
atendimento de pacientes com tuber-
culose, com ampliação de leitos de UTI,
realização de cirurgias torácicas e au-
mento do número de leitos para paci-
entes com tuberculose multirresistente.

Documentário chama atenção para os
desafios da paracoccidioidomicose

direcionada a um público amplo. Há
depoimentos de profissionais de saú-
de e pacientes, mostrando os diver-
sos lados da doença. O filme é
legendado em espanhol e inglês. Há
planos para que sejam disponibili-
zadas cópias para unidades de saú-
de e programa Mais Médicos. O
trailer do filme pode ser assistido
neste link: http://www.youtube.com/
watch?v=imvM_pNhy9c&feature=
share&list=TLkL61M4lyr7Y.
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Agência Fiocruz de No-
tícias (AFN), um dos prin-
cipais veículos noticiosos
da Fundação Oswaldo
Cruz, está totalmente re-

formulada. O espaço, agora mais di-
nâmico e interativo, contará com novos
recursos, como assinatura de feed de
notícias (RSS) e disponibilização de vi-
deorreportagens e podcasts. O site se
consolida como um ambiente ideal
para os usuários que querem encon-
trar informações de credibilidade sobre
estudos e serviços realizados na insti-
tuição. Para jornalistas, será uma fon-
te privilegiada para identificação de
pautas sobre a Fundação, que vão des-
de o desenvolvimento e produção de
novas vacinas e medicamentos, a re-
sultados de diferentes pesquisas com
grande impacto para a saúde pública.

“O lançamento do novo site reafir-
ma os compromissos da Fiocruz com o
controle social, a transparência e a pres-
tação de contas dos recursos aplicados
na instituição. A Agência Fiocruz de
Notícias segue, assim, no firme propó-
sito de permanentemente divulgar as

De cara nova
Agência Fiocruz de Notícias inaugura novo site, mais dinâmico e interativo

nova e apresentará novos conteúdos
todos os meses. Para o lançamento,
foram escolhidas duas temáticas:
Doenças negligenciadas, que inclui
matérias sobre as enfermidades mais
procuradas na busca do site (dengue,
doença de Chagas, malária e tuber-
culose), e Drogas e saúde pública,
que aborda o trabalho que tem sido
feito pela instituição na área.

As seções Vídeos e Podcast apre-
sentam agora parte do conteúdo infor-
mativo do site, antes somente textual,
em formato audiovisual.  E todo o acer-
vo da Revista de Manguinhos agora
também se encontra disponível. Outra
novidade é que as edições do Crisin-
forma, boletim informativo do Cen-
tro de Relações Internacionais em
Saúde, também se encontram orga-
nizados em uma seção própria e dis-
poníveis para download.

Acesse a
Agência Fiocruz de Notícias:

www.fiocruz.br/agencia

muitas e diversificadas contribuições que
a instituição e seus trabalhadores fazem
ao SUS e à sociedade”, afirma o coor-
denador de Comunicação Social da
Fundação, Wagner de Oliveira. “Quem
acompanhar o site perceberá a vitalida-
de da Fiocruz e as razões para ela ser
reconhecida como um patrimônio pú-
blico. Foram meses de trabalho de dife-
rentes profissionais da Coordenadoria de
Comunicação Social. Valeu a pena”.

Toda a arquitetura, aparência e
acessibilidade do novo site da AFN foi
pensada em parceria com a equipe
de desenvolvimento e comunicação
do Portal Fiocruz. “O projeto de de-
sign não partiu do zero. Buscamos
aproveitar as soluções do Portal Fio-
cruz, renovado em 2012, que demons-
traram-se pertinentes, e também
levamos em conta as demandas es-
pecíficas do produto”, diz Aldo Mou-
ra, um dos coordenadores do Portal.

Além das já conhecidas áreas de
Notícias e Entrevistas, o site apostou
na reformulação de seções como Opi-
nião e Glossário de Doenças. A se-
ção Especiais também está de cara

COMUNICAÇÃO

A
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Isadora Marinho

aumento dos eventos cli-
máticos pode ser sentido
em diversas partes do pla-
neta. No Estado do Rio de
Janeiro, estas alterações

climáticas podem ser observadas, por
exemplo, a partir das chuvas mais in-
tensas, que podem resultar em inun-
dações, mortes e em problemas de
saúde da população, com o crescimen-
to do número de casos de dengue e
leptospirose. Atentos a essa realidade,
pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), em parceria com a
Escola Nacional de Saúde Pública Sér-
gio Arouca (Ensp/Fiocruz) e a Fiocruz
Minas, desenvolveram o Mapa de vul-
nerabilidade da população dos muni-
cípios do Estado do Rio de Janeiro frente
às mudanças climáticas.

De acordo com a coordenadora-
geral do projeto e pesquisadora em cli-
ma do IOC, Martha Barata, o mapa foi
estabelecido a partir do Índice de Vul-
nerabilidade Municipal (IVM) às mu-
danças do clima. “Este índice é
resultado da agregação do Índice de
Cenários Climáticos (ICC/RJ) e do Índi-
ce de Vulnerabilidade Geral (IVG), for-
mados por componentes de saúde,
ambientais e sociais. Os índices são
apresentados em uma escala que va-
ria de 0 a 1, atribuídos aos municípios
com menor ou maior vulnerabilidade,
respectivamente”.

O

Resultados
O índice de vulnerabilidade munici-

pal classifica os municípios quanto ao grau
de atenção que terá que ser dado frente
às esperadas mudanças climáticas. Para
o cenário climático mais pessimista, ou
seja, com maiores emissões de gases do
efeito estufa, foi identificado no conjun-
to de municípios da Macrorregião Me-
tropolitana do Rio de Janeiro e o seu
entorno como o mais suscetível de so-
frer os impactos do clima.

“Em relação aos demais municí-
pios do estado, a população do muni-
cípio do Rio está entre as mais
vulneráveis. Isso acontece em face aos
seus elevados índices de vulnerabilida-
de da saúde e do ambiente”, destaca.

Unidades da Fundação
lançam mapa de
vulnerabilidade frente às
mudanças do clima

“A cidade de Niterói apresenta o me-
nor índice de vulnerabilidade social. No
entanto, o IVG é elevado em face a
maior vulnerabilidade da saúde e do
ambiente. Já o município de Nilópolis
apresentou-se como o menos vulnerá-
vel na escala”, assinala. Os municípios
da Macrorregião Costa Verde, como
Angra dos Reis e Paraty, e da Macror-
região Serrana, como Petrópolis e Te-
resópolis, por sua vez, destacam-se pela
elevada vulnerabilidade ambiental.
“Esse conjunto de informações permi-
te a identificação desse ‘hostpot’ me-
tropolitano, mas os indicadores parciais
também podem ser utilizados para a
orientação de políticas setoriais, sejam
de saúde, socioeconômicas ou de pro-
teção ambiental”, conclui.

MEIO AMBIENTE
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Martha Barata: o município do Rio de Janeiro está entre os mais vulneráveis
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PESQUISA

Isadora Marinho

mbora tenha sido identi-
ficado pela primeira vez
na década de 1990, pou-
co se sabia sobre o vírus
de RNA de Leishmania

(LRV) até 2011, quando pesquisado-
res da Universidade de Lausanne, na
Suíça, publicaram um estudo na re-
vista Science. A descoberta associava
a infecção do parasita pelo subtipo
LRV1 – identificado em espécies cir-
culantes apenas nas Américas – ao
agravamento da doença humana,
como metástases e manifestações da
forma mucocutânea, considerada a
mais severa. A presença do vírus ati-
varia uma resposta imunológica hi-
perinflamatória do paciente desfavorável
ao controle do agravo. Após recente
investigação, pesquisadores do Institu-
to Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) lançam
nova luz sobre o assunto em artigo pu-
blicado na revista Memórias do IOC.

E
De acordo com a principal autora do

trabalho, a pesquisadora Luiza Pereira,
e com a chefe do Laboratório Interdisci-
plinar de Pesquisas Médicas do IOC, Már-
cia Pereira de Oliveira, o objetivo da
equipe brasileira era conduzir experimen-
tos para identificar a presença do vírus
LRV1 em casos graves vindos do estado
do Rio de Janeiro. "Como o trabalho da
Science havia utilizado apenas modelos
experimentais de camundongos infecta-
dos com a espécie Leishmania (V.) guya-
nensis, identificamos a necessidade de
incluir a principal espécie causadora de
leishmaniose tegumentar no Brasil, as-
sociada ao maior número de casos de
metástase: a Leishmania (V.) brazilien-
sis", explicam. O estudo teve ainda a
participação de pesquisadores do La-
boratório de Pesquisas em Leishmani-
ose do IOC, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universi-
dade da Califórnia (Ucla).

Novos dados
Foram analisadas 48 amostras ex-

traídas de lesões de pacientes que apre-
sentavam diferentes formas clínicas da
doença. Os pacientes estudados havi-
am contraído a doença nas regiões Nor-
deste, Sudeste, onde circula apenas a
espécie Leishmania (V.) braziliensis, e
Norte, território com maior diversidade
de espécies, incluindo a circulação si-
multânea da Leishmania (V.) guyanen-
sis e da Leishmania (V.) braziliensis.

A equipe do IOC encontrou o vírus
LRV1 em apenas duas das amostras,
ambas oriundas de pacientes da região
amazônica, infectados pela Leishma-
nia (V.) guyanensis e com histórico de
reincidência da doença após uma situ-
ação de cura clínica. Este achado cor-
roborou a teoria de que a infecção de
protozoários da espécie Leishmania (V.)
guyanensis pelo vírus LRV1 pode estar
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associada a uma maior severidade da
doença. Por outro lado, o vírus não foi
identificado em nenhuma das dezenas
de amostras coletadas nas áreas en-
dêmicas para a doença no Sudeste e
Nordeste – nem mesmo em pacientes
graves que estavam infectados por
Leishmania (V.) braziliensis.

Gravidade
multifatorial

A partir dos dados, a conclusão su-
gerida é de que o vírus LRV1 não pode-
ria ser o único fator associado ao
agravamento do quadro clínico da leish-
maniose. "Dada a complexidade natu-
ral da doença, em que são diversas as
manifestações clínicas e os agentes que
as influenciam, é provável que mais de
um fator contribua para gerar formas
clínicas tão diversas” afirmam. Um dos

indícios desta multifatorialidade pode ser
observada na forma mucosa da leish-
maniose cutânea, que acomete entre
5% e 10% dos pacientes mesmo anos
após a cura: nesta situação, os mais atin-
gidos são os mais velhos.

Cerca de 10 espécies de Leishma-
nia que podem causar a leishmaniose
tegumentar circulam no Brasil. Estas po-
dem ser transmitidas por diversas es-
pécies de insetos flebotomíneos num
ciclo que também envolve reservató-
rios silvestres e animais domésticos,
como hospedeiros. Segundo a Orga-
nização Pan-Americana de Saúde
(Opas/OMS), são registrados 58 mil
casos anuais no continente america-
no e o Brasil responde por 22 mil, per-
fazendo quase 40% do total. O país
integra o rol das seis nações que con-
centram 90% dos casos no mundo,
juntamente com o Afeganistão, Irã,
Peru, Arábia Saudita e Síria.

Soma de esforços
De acordo com a pesquisadora

Márcia Pereira de Oliveira, entender
as implicações de um vírus alojado
em um protozoário para a evolução
da doença no paciente é tarefa para
muitos pesquisadores. "É preciso
olhar para os aspectos do hospedei-
ro, do vetor e do parasita de forma
integrada, porque todos contribuem
para o conjunto de manifestações clí-
nicas", ressaltou.  De acordo com
Luiza, para entender a dinâmica des-
te vírus, será necessário mapear sua
circulação no país, manter um banco
de amostras e acompanhar pacien-
tes. “Estamos iniciando um trabalho,
em colaboração com o Laboratório de
Pesquisas em Leishmaniose do IOC e
outros grupos, com o objetivo de es-
tudar a coevolução de Leishmania e
LRV no Brasil", conclui.
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Luiza Pereira: para enten-
der a dinâmica deste vírus
será necessário mapear sua
circulação no país, manter
um banco de amostras e
acompanhar pacientes
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Suely Amarante

eferência em ensino e
pesquisa no âmbito ma-
terno-infantil, o Instituto
Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do

Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fio-
cruz) comemora o primeiro ano de ati-
vidades com telessaúde, tendo como
principal impulso a integração à Rede
Universitária de Telemedicina (Rute). A
iniciativa tem como objetivos centrais
aprimorar a infraestrutura de comuni-
cação presente nos hospitais universitá-
rios, hospitais certificados de ensino e
instituições de saúde, estabelecer nú-
cleos de telemedicina e telessaúde e
promover a integração dos projetos exis-
tentes nesta área. Formada por 159 ins-
tituições, a Rute é uma iniciativa do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI). A rede integra ainda, 50
grupos temáticos (SIGs) no campo da
saúde em plena operação com 600 ses-
sões/ano de vídeo e webconferências.

Reforço à atenção básica
Laboratório de Telessaúde do IFF completa um ano em outubro

O IFF tem sido um polo estratégico
na parceria com a Rute e conduz três
SIGs com a participação de hospitais de
excelência no Brasil e no exterior: o da
Rede Internacional de Bancos de Leite
Humano, um sobre medicina fetal e
outro voltado para o câncer de colo de
útero. Primeira unidade da Fiocruz com
o perfil diretamente voltado para aten-
ção à saúde da mulher, da criança e do
adolescente, o Instituto abriga um la-
boratório totalmente dedicado ao tema
telessaúde. Segundo a coordenadora do
Laboratório de Telessaúde, Angélica
Baptista, as atividades oferecidas pelo
IFF têm contribuído de forma significati-
va para o aprimoramento dos envolvi-
dos e a promoção da saúde.

 “Estamos muito voltados para
tele-educação, mas também prepara-
dos para dar suporte às atividades li-
gadas à atenção básica do Telessaúde
Brasil. Qualificar os profissionais que
estão na ponta significa melhorar o
atendimento do Sistema Único de Saú-
de (SUS)”, enfatiza. Para Angélica, os

avanços só foram possíveis porque hou-
ve o engajamento dos profissionais do
IFF. “Chegamos até aqui pela adesão e
entendimento da comunidade do IFF a
respeito desse trabalho. A proposta foi
abraçada pelas equipes multidisciplina-
res e isso fez a diferença”, afirma.

A tecnologia da informação tem
evoluído de forma significativa nos últi-
mos anos e seu crescimento muito co-
laborou para a economia e a educação,
entre outras áreas. A saúde também foi
beneficiada por essa melhoria e os avan-
ços atrelados a esse campo trouxeram
mais contribuições e qualificações para
assistência, principalmente no âmbito
da saúde pública. Nesse contexto, a
Rute e o Telessaúde Brasil podem ser
definidos como a utilização dessas ino-
vações no campo da informação e co-
municação para executar atividades que
envolvem promoção, proteção e preven-
ção da saúde no Brasil.

Para ampliar o suporte à atenção
básica, foi criado o Programa Nacional
Telessaúde Brasil Redes, que utiliza a
tecnologia para promover a teleassistên-
cia, teleconsultoria e tele-educação no
SUS. A iniciativa funciona com Núcleos
Técnico-Científicos de Telessaúde imple-
mentados em 14 estados e que, conec-
tados em rede, oferecem teleconsultoria
a aproximadamente 1,5 mil unidades
básicas de saúde. Em 28 de outubro de
2011, foi publicada a portaria MS nº
2546, pactuada na Comissão Integrada
Tripartite (CIT), que amplia o Telessaú-
de Brasil e apoia a consolidação das
redes de atenção à saúde.

O Telessaúde Brasil Redes é uma
atividade estratégica para o SUS, pois
amplia o atendimento na atenção bá-
sica e promove a troca do conheci-
mento entre a pesquisa e o serviço de
saúde. As teleconsultorias são anali-
sadas primeiramente pelo médico da
família, que atuam nos Programas de
Saúde da Família (PSFs), e são reme-
tidos a especialistas focais apenas
quando necessário.

R

GESTÃO DA SAÚDE
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CONSULTORIA

Irene Kalil

Instituto Nacional de Saú-
de da Mulher, da Crian-
ça e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz) sediou, no mês

de setembro, o 1º Simpósio de Inova-
ção Hospitalar da Fiocruz (SinHosp),
reunindo representantes governamen-
tais, empresários, consultores, gestores
e profissionais de unidades hospitala-
res de vários estados do país. Com uma
ampla programação, o evento abordou
o ciclo completo da inovação em saú-
de, desde a concepção de novas solu-
ções até sua chegada ao mercado,
passando pelo requerimento de paten-
tes e busca de financiadores e parcei-
ros. O I SinHosp é um dos resultados
do projeto que o Núcleo de Inovação
Tecnológica do Instituto (NIT-IFF) desen-
volve, desde novembro de 2012, com
recursos da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Inovação no ambiente hospitalar
Geração de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias aplicadas na
melhoria da saúde da população são tema do I SinHosp da Fiocruz

O
(Faperj). “O IFF acolheu a proposta do
evento, realizado em parceria com a
Coordenação de Gestão Tecnológica da
Fiocruz (Gestec/VPPIS), por entender
que as tecnologias geradas aqui e em
outras instituições hospitalares têm es-
pecificidades, e é necessário pensar so-
bre a melhor forma de fomentá-las e
de viabilizar sua prototipagem e incor-
poração na atenção”, enfatizou a res-
ponsável pelo Sistema Fiocruz de Gestão
Tecnológica e Inovação (Sistema Ges-
tec-NIT), Maria Celeste Emerick.

Para a vice-diretora de Pesquisa do
Instituto e representante do NIT-IFF, Ká-
tia Sydronio, embora a inovação no cam-
po da saúde venha conquistando cada
vez mais espaço, ainda persiste uma
lacuna na área hospitalar. “O fluxo da
inovação é, na maioria das vezes, das
indústrias de equipamentos e insumos,
que contratam pesquisadores para de-
senvolver soluções para as instituições
de saúde. Pouco se fomenta a capaci-
dade de criação do profissional inserido

em sua prática, e entendemos que o
evento veio ao encontro dessa necessi-
dade”, afirmou. Segundo o diretor da
unidade, Carlos Maciel, o SinHosp con-
tribuiu também para fortalecer, entre os
gestores dos institutos nacionais do Mi-
nistério da Saúde, a reflexão sobre seu
papel no estabelecimento da equidade
e da qualidade dos serviços prestados à
população brasileira, atuando na gera-
ção e avaliação de novas tecnologias
em saúde. Presente à mesa de abertu-
ra e palestrante do painel sobre inova-
ção no setor saúde, o secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté-
gicos do Ministério da Saúde (MS), Car-
los Gadelha, destacou a importância da
iniciativa. “Trata-se de uma visão estra-
tégica a de promover o debate sobre a
instituição hospitalar entendida para
além do espaço do serviço. O hospital
é, antes de tudo, uma instância de in-
teligência sistêmica da saúde, a quem
cabe pautar o padrão de desenvolvimen-
to tecnológico do país”, frisou.

O 1º SinHosp é um dos
resultados do projeto que o
Núcleo de Inovação Tecnológica
do IFF desenvolve, desde 2012,
com recursos da Faperj
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Gestão hospitalar e
atenção ao paciente

Reunindo instituições públicas e fi-
lantrópicas, o painel valorizou expe-
riências inovadoras na gestão e na
atenção aos pacientes em diversos
estados brasileiros. Ao relatar a trans-
ferência do Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia (Into) para sua
nova sede, em 2010, a coordenadora
de Planejamento da instituição, Germa-
na Bähr, enfatizou a necessidade do
entendimento da inovação como pro-
cesso, no qual as experiências são fei-
tas e repetidas continuamente por meio
de simulações ou pilotos. Ela afirmou
que uma estratégia adotada pelo Into
para driblar a resistência à mudança
de muitos profissionais foi a mobiliza-
ção do corpo técnico por meio da com-
posição de um grupo de transição.
“Esse grupo atuou ao longo de todo o
processo de transferência de sede, tor-
nando-se, mais tarde, o grupo de ino-
vação do órgão”, frisou. O diretor
clínico do Hospital Giselda Trigueiro, de
Natal, João Bosco, abordou a estraté-
gia de gestão participativa como ino-
vação nas relações de trabalho e na
qualificação do SUS. “Os conflitos aflo-
ram nas relações e são discutidos. Não
podemos colocá-los para debaixo do
tapete”, afirmou ele. Donizetti Giam-
berardino Filho, do Hospital Pequeno
Príncipe, de Curitiba, também desta-
cou a importância da comunicação e
do investimento nas relações interpes-
soais. “Acho que não há maior inova-
ção hoje do que se comunicar bem.
Os gestores e profissionais da saúde
precisam compreender o paciente
como sujeito de direitos, não como um
objeto de cuidados”, declarou.

Da ideia ao mercado,
como inovar?

O ciclo completo da inovação foi
abordado desde a prospecção de boas
ideias e a necessária proteção da pro-
priedade intelectual até a transferên-
cia de tecnologia, com a chegada do
produto ou serviço ao mercado. A só-
cia do escritório Barbosa, Müssnich e

Aragão Associados Cristina Müller de-
fendeu o valor das inovações incremen-
tais, modificações em um produto ou
serviço original que o tornam mais ade-
quado aos usos e às demandas de um
determinado público, e destacou a
importância de alguns cuidados que
instituições e inventores devem ter ao
negociar suas inovações com empre-
sas, como a redação cautelosa do con-
trato. “Não basta penas a intenção de
manter determinada informação em
segredo. É preciso tratá-la como segre-
do, como assinar um acordo de confi-
dencialidade com o parceiro”, afirmou.

No âmbito do fomento, represen-
tantes de instituições financiadoras
como Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES),
Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), e
coordenação de Equipamentos e Ma-
teriais de Uso em Saúde do Ministério
da Saúde contribuíram para o debate,
destacando os principais programas
governamentais e instrumentos de fo-
mento para pesquisa e elaboração de
novos produtos para o mercado. Jun-
tos, eles permitem o apoio a empre-

sas, laboratórios e institutos de ciência
e tecnologia e garantem o investimen-
to a obras civis, instalações e equipa-
mentos, softwares, matérias-primas,
recursos humanos, treinamentos, ser-
viços de consultoria, entre outros itens.
O diretor de Tecnologia da Faperj, Rex
Alves, destacou a importância de ha-
ver espaço para o financiamento de
projetos de todos os portes. “Quando
se faz inovação hospitalar, é necessá-
rio pensar grande, mas também saber
valorizar pequenas ideias que podem
melhorar os processos e serviços na
atenção ao paciente. Devemos traba-
lhar em todos os níveis, buscando par-
ceiros para grandes e pequenos
investimentos”, ressaltou.

Empreendedorismo
que faz a diferença

Representantes do Instituto Israeli-
ta de Ensino e Pesquisa Albert Einstein,
que se notabilizou pelo estabelecimento
de uma política institucional que colo-
ca a inovação como meta de todos os
seus funcionários, e de algumas das
principais instituições públicas de saú-

Reunindo instituições públicas e
filantrópicas, o evento valorizou
experiências inovadoras na gestão
e na atenção aos pacientes em
diversos estados brasileiros
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de que atuam em atividades de aten-
ção, ensino, pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico apresentaram seus
exemplos de sucesso. Ao lado da in-
trodução, em 2012, da cirurgia robóti-
ca oncológica no Instituto Nacional de
Câncer (Inca) e dos kits diagnósticos
para HIV, malária e diversas doenças
desenvolvidos pelo Instituto Carlos Cha-
gas, unidade da Fiocruz no Paraná, o
IFF apresentou o trabalho de seus pro-
fissionais ao longo do evento. O copi-
nho para alimentação alternativa de
recém-nascidos de risco, elaborado
pela fonoaudióloga Nádia Mallet, re-
centemente tornou-se objeto de nego-
ciação com empresa nacional de
equipamentos médicos, e diversos pro-
dutos elaborados pelo técnico de en-
fermagem Sérgio Fernandes, desde um
dispositivo pediátrico para punção ve-
nosa até um suspensório que auxilia
os cuidados com o bebê internado em
unidades de terapia intensiva, já tive-
ram patente deferida. “São dispositi-
vos simples, mas que visam ao conforto
e segurança do paciente e à praticida-
de da atenção”, afirmou ele.

Outras iniciativas empreendedoras
que fazem a diferença na atenção pres-

tada pelo Instituto também foram abor-
dadas, como a Rede Brasileira de Ban-
cos de Leite Humano, considerada a
maior e mais complexa do mundo; o
trabalho capitaneado pelo Núcleo de
Apoio a Projetos Educacionais e Cultu-
rais (Napec), que promove a leitura em
todos os espaços do hospital, escolari-
zação formal e informal para crianças
e adolescentes internados, entre outras
iniciativas; e o Programa Saúde e Brin-
car, cuja atuação é pautada em um
modelo de atenção centrado no paci-
ente. “Tecnologias leves, baratas e de
fácil aplicação”, como destacou a co-
ordenadora do Napec, Magdalena Oli-
veira. Ou, como definiu a responsável
pelo Saúde e Brincar, Martha Moreira,
“uma inovação de processos de con-
teúdo imaterial, pois as relações não
são palpáveis, mas fundamentais para
o sucesso da atenção à saúde”.

Inovação na
saúde: desafios
e oportunidades

A necessidade de interlocução en-
tre os diversos setores da sociedade para

viabilizar o processo de inovação foi
enfatizada pelo vice-presidente de Pro-
dução e Inovação em Saúde da Fiocruz,
Jorge Bermudez. “A inovação precisa
ser pensada como uma atividade que
se realiza por meio de parcerias entre
instituições de pesquisa, agências de
fomento, ministérios e outros órgãos do
sistema público e empresas privadas e
em sua necessária interface com o SUS
e o Sistema Nacional de Inovação”, fri-
sou. Para o vice-presidente de Ambien-
te, Atenção e Promoção da Saúde da
Fundação, Valcer Rangel, um das ques-
tões fundamentais que se coloca para
os institutos nacionais do MS é a de cri-
ar um ambiente de inovação. “Estamos
falando de produtos, serviços, ensino,
pesquisa e desenvolvimento tecnológi-
co que possibilitem a construção de uma
rede de atenção à saúde que possa
atender às necessidades do SUS e da
população brasileira”, afirmou Rangel.

O diretor executivo do Instituto Sul-
Americano de Governo em Saúde da
União de Nações Sul-Americanas (Isa-
gs/Unasul) e ex-ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, que proferiu a pa-
lestra de encerramento do evento, des-
tacou os avanços ocorridos na última
década, contribuindo para que o país
tenha hoje uma política industrial em
saúde que visa fortalecer seu potenci-
al de produção e inovação. O ex-mi-
nistro abordou, no entanto, um desafio
que persiste para o desenvolvimento
do campo. “Possuímos estrutura cien-
tífica e quadros profissionais capazes
de gerar conhecimento. Mas precisa-
mos, cada vez mais, consolidar a visão
da saúde como investimento, produto-
ra de riqueza, inovação, renda e em-
prego. Ela não é apenas resultado, mas
parte da solução para a crise econômi-
ca”, concluiu Temporão.

O registro audiovisual completo
do evento encontra-se disponível
no endereço do Laboratório de

Telessaúde do Instituto:

http://angelicabaptistasilva.com/
telehealth/

SAIBA MAIS
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COINFECÇÃO

Reforço Estudo avalia
implementação
da Profilaxia
Pré-Exposição
(PrEP) ao HIVà prevenção
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O
Priscila Sarmento

Instituto de Pesquisa Clí-
nica Evandro Chagas
(Ipec/Fiocruz) iniciará, até
o final deste ano, um es-
tudo que pretende avali-

ar a melhor forma de oferecer a
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao vírus
HIV no Brasil. Segundo a médica in-
fectologista Brenda Hoagland, que des-
de 2002 atua na área de DST e HIV/
Aids, a PrEP consiste no uso diário de
um comprimido de Truvada, um  me-
dicamento antirretroviral. “O compri-
mido pode ser tomado diariamente por
pessoas HIV negativas que se encon-
tram em alto risco de se infectarem
com o vírus HIV, como os homens que
fazem sexo com homens (HSH)”, ex-
plica Brenda. Nos Estados Unidos, essa
tecnologia já é disponibilizada para HSH
e casais sorodiscordantes. “O medica-
mento não é um substituto do preser-
vativo e sim um método adicional de
prevenção para as pessoas que se en-
contram em alto risco de se infectarem
pelo vírus. Porém, vale lembrar que ela
não previne as demais DST”, afirma.
No Brasil, para o Truvada ser disponibi-
lizado ainda é necessária a realização
de estudos que permitam definir qual
seria a melhor forma de disponibilizar a
tecnologia para as populações mais vul-
neráveis, além de ser obrigatório o re-
gistro na Anvisa para o uso como
profilaxia do HIV.

Segundo a infectologista o estudo
tem a finalidade de demonstrar o uso
da PrEP na população brasileira, tendo
o objetivo de verificar como esta profi-
laxia poderia ser oferecida. “Esse es-
tudo é voltado para homens que fazem
sexo com homens (HSH) e mulheres
transexuais HIV negativas, com alto ris-
co de adquirir o HIV”, conta Brenda. O
estudo terá duração de um ano e está
prevista a inclusão de 400 voluntários,
sendo 200 deles no Rio de Janeiro e os
outros 200 em São Paulo. No Rio, o
estudo será realizado no Laboratório de
Pesquisa Clínica em DST/Aids (Lapc-
lin-Aids) do Ipec/Fiocruz e, em São
Paulo, no Centro de Referência e Trei-
namento DST/Aids-SP (CRT) e na USP.

A intenção de implementar PrEP

no Brasil é baseada nos resultados do
estudo multicêntrico IPrEx, em que o
Lapclin-Aids foi um dos centro partici-
pantes. Além do Brasil, foram países
participantes os EUA, Equador, Peru,
África do Sul e Tailândia. O estudo in-
cluiu 2.499 voluntários HSH e mulhe-
res transexuais e mostrou que o Truvada
é um medicamento seguro e eficaz
para prevenir a infecção pelo HIV. Sua
eficácia foi de 44%, podendo chegar
a 92% conforme a adesão regular ao
medicamento. Após a divulgação des-
tes resultados, em 2010, a Food and
Drug Administration (FDA) aprovou o
seu registro nos Estados Unidos para
prevenção do HIV e a Organização
Mundial de Saúde (OMS) indica e esti-
mula essa forma de prevenção para
aqueles países que podem oferecer o
produto. “O estudo de implementação,
no Brasil, visa avaliar a melhor forma
de oferecer a PrEP no contexto das
políticas públicas de saúde”, conclui a
médica. O estudo se chama PrEP Bra-
sil e consiste de visitas trimestrais ao
longo de 12 meses, nas quais serão
realizados testagem do HIV, forneci-
mento de preservativos e aconselha-
mento para redução de riscos.

Histórico
Em julho de 2011 foram divulga-

dos os resultados do estudo multicên-
trico HPTN 052 envolvendo terapia
antirretroviral como prevenção do HIV
entre casais sorodiscordantes, ou seja,
quando uma pessoa do casal é HIV
positiva e a outra é negativa. O Lapc-
lin-Aids foi um dos centros participan-
tes da pesquisa. O estudo demonstrou
que o uso precoce de terapia antirre-
troviral pelo parceiro HIV positivo re-
duz o risco de transmissão do vírus para
o parceiro HIV negativo em até 96%.
Também mostrou que o início precoce
da terapia antirretroviral reduz em 40%
os eventos clínicos relacionados à Aids.
Esses resultados foram determinantes
para a modificação do Consenso de
Terapia Antirretroviral do Ministério da
Saúde, que passou a indicar o inicio
do tratamento para todas as pessoas
infectadas pelo HIV com CD4 < 500
células/mm³ e para todos aqueles com

Quem quiser saber mais sobre
os estudos desenvolvidos no

laboratório pode fazer contato
pelo telefone (21) 2260-6700

e pelo e-mail
pesquisaclinicadstaids@ipec.fiocruz.br

Pode também acessar a página
no Facebook (Lapclin-Aids)

ou seguir pelo Twitter
(@Lapclin_Aids).

parceria sorodiscordante, independen-
te do valor do CD4.

Apesar dos avanços e da crescente
participação do Brasil em estudos mun-
diais, o diagnóstico precoce da infec-
ção do HIV ainda se mostra um desafio.
Sua importância reside no fato de que
a identificação das pessoas infectadas
pelo vírus permite tratá-las num estágio
em que a Aids ainda não se manifes-
tou, possibilitando a pessoa infectada
ter uma expectativa e qualidade de vida
semelhante àquelas não infectadas pelo
HIV. Além disso, o início precoce do tra-
tamento colabora com a redução da
infecção entre parceiros sorodiscordan-
tes, uma vez que o tratamento torna a
carga viral no sangue indetectável e,
consequentemente, os níveis de vírus
são reduzidos em outros fluídos corpo-
rais, como o sêmen e as secreções va-
ginais. Brenda lembra que o uso dos
medicamentos antirretrovirais é um im-
portante instrumento na redução da
transmissão do HIV, porém eles são
métodos adicionais ao preservativo, cujo
uso não deve ser abolido nas relações
sexuais, uma vez que ele é o único que
garante proteção não só contra o HIV
mas também contra as demais DST.

O Ipec/Fiocruz é um instituto de pes-
quisa e referência em doenças infeccio-
sas, entre elas destacam-se o HIV, o HTLV,
a doenças de Chagas, a leishmaniose, a
tuberculose, e as doenças febris, entre
outras. O Instituto oferece atendimento
ambulatorial e internação de casos gra-
ves e mantém laboratórios específicos
voltados para pesquisas. O Lapclin-Aids
está inserido nos serviços do Ipec/Fiocruz
e é voltado especificamente para estu-
dos em HIV/Aids e suas co-infecções,
outras DST e hepatites virais.

SAIBA MAIS
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o final de outubro, o mi-
nistro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, anunciou a
formação de uma parce-
ria para a produção, de-

senvolvimento e exportação de uma
vacina que protege contra a rubéola e
o sarampo. O acordo, firmado entre a
Fundação Bill & Melinda Gates e o Ins-
tituto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), permitirá
a exportação de 30 milhões de doses a
partir de 2017. O anúncio ocorreu no
9º Encontro Grand Challenges, no Rio
de Janeiro.

Esta é a primeira vez que o Brasil
produz vacina para a exportação usan-
do tecnologia inteiramente nacional du-
rante todas as fases do projeto. Esta
vacina será desenvolvida na nova
planta em Santa Cruz, na Zona Oeste
do Rio de Janeiro, que também produzi-
rá os imunobiológicos contra poliomielite,
febre amarela e tríplice viral (caxumba,
sarampo e rubéola). A previsão de en-
trega da fábrica é 2016.  A iniciativa vai
contar com US$ 1,1 milhão da Funda-
ção Bill & Melinda Gates.

Durante a cerimônia de abertura
do evento, o ministro Padilha explicou
que o acordo com a Fundação Bill &
Melinda Gates proporcionará ao Brasil
mais investimentos e garantias de com-
pra para aumentar a produção. “Este
acordo possibilita que o Brasil ocupe o
mercado global, oferecendo preços re-
duzidos. Com estes investimentos es-
taremos capacitados,  já em 2014, a

Brasil exportará imunizante contra sarampo e rubéola

N
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Padilha: “Agora
estamos nos
preparando para
oferecer vacinas a
outros países”

estudar e registrar a vacina nos países
africanos”, afirmou Padilha, lembran-
do que o país já erradicou o sarampo
em 2000 e a rubéola em 2009.

“Agora estamos nos preparando
para oferecer vacinas a outros países”,
acrescentou. O ministro ressaltou ain-
da que esta vacina poderá ser com-
prada pela indústria internacional, pela
Organização Mundial de Saúde (OMS)
e por fundos privados, como a Funda-
ção Bill & Melinda Gates, que poderão
adquirir estes imunobiológicos para ofe-
recer aos países mais necessitados.

O secretário de Ciência e Tecno-
logia do Ministério da Saúde, Carlos
Gadelha, disse que o orçamento para
investimento, produção e inovação
quadriplicou nos últimos anos. “Temos
recursos de R$ 2 bilhões à área de ino-
vação e pesquisa para os próximos
quatro anos que conta com investi-
mentos do Finep, BNDES e participa-
ções privadas, envolvendo vacinas,
materiais médicos e novos equipa-
mentos”, explicou.

O presidente da Fiocruz, Paulo Ga-
delha, explicou que a instituição tem
hoje a possibilidade de ampliar a de-
manda no mercado nacional, além de
sua participação no mercado global, es-
pecialmente para os países em desen-
volvimento. “Devemos destacar a
importância da produção da vacina con-
tra o sarampo e a rubéola, que só tem

um fabricante no mundo. Por questão
de segurança, é muito importante que
se diversifique a fabricação da vacina
e a custos mais acessíveis”, ressaltou
o presidente de Saúde Global da Fun-
dação Gates, Trevor Mundel.

Pela primeira vez um país da América
do Sul sediou o encontro Grand 
Challenges. O evento é uma oportunidade
de colaboração científica entre grupos
de pesquisadores para discutir soluções
inovadoras e de impacto à saúde, reu-
nindo aproximadamente 600 cientistas
do mundo no Rio de Janeiro. As edições
anteriores foram realizadas em Seattle,
Cidade do Cabo, Bangkok, Arusha, na
Tanzânia, Delhi, na Índia e, mais recen-
temente, em Ottawa, no Canadá.

Tríplice viral
O laboratório Bio-Manguinhos, da

Fiocruz, foi escolhido para receber o
aporte por já ter experiência acumula-
da desde 2003 na produção da tríplice
viral, em acordo de transferência de
tecnologia com a GlaxoSmithKline
(GSK). A tríplice é usada no Programa
Nacional de Imunizações (PNI) e nas
campanhas de vacinação brasileiras. O
Brasil produz atualmente 96% das va-
cinas fornecidas à população pelo SUS.

Bio-Manguinhos já exporta vacinas
para 75 países. Em 2012, foram exportados
10 milhões de doses de vacinas de febre

amarela e meningocócica. Com estas
duas novas vacinas, a expectativa é do-
brar as exportações. Os testes clínicos
deverão ser iniciados em 2014, mas a
vacina será disponibilizada ao merca-
do em 2017, podendo atender tam-
bém aos países da Ásia e América La-
tina, pela Aliança Gavi e órgãos das
Nações Unidas.

Desafios
Em parceria com o Ministério da

Ciência e Tecnologia e a Fundação Bill
& Melinda Gates, o Ministério da Saú-
de, em fevereiro de 2013, lançou edital
de pesquisa Grandes Desafios Brasil:
Prevenção e Manejo dos Nascimentos
Prematuros. A iniciativa, que está ali-
nhada ao programa Rede Cegonha,
tem como objetivo apoiar pesquisas ino-
vadoras que levem a soluções inéditas
para reduzir a mortalidade materno-in-
fantil, com ênfase na prematuridade. A
primeira ação envolve investimento
de R$ 8 milhões a pesquisas inovado-
ras para prevenir a prematuridade e tra-
tar suas consequências. A primeira
chamada recebeu 156 projetos, que
estão sendo analisados e os nomes dos
finalistas devem ser anunciados em
novembro. A Rede Cegonha já atende
cerca de 2,6 milhões de mulheres, ou
seja, 96% do total de gestantes usuárias
do Sistema Único de Saúde (SUS).
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O senhor é parte da história do
SUS. Pode rememorá-la em linhas
gerais?

O pensamento crítico que gerou a re-
forma sanitária e, consequentemente, o SUS,
deriva de quatro vertentes intelectuais: os
movimentos democráticos contra a ditadu-
ra militar, que contaminaram a sociedade e
os profissionais de saúde em geral; a coali-
zão das forças políticas derrubadas com João
Goulart; a concepção da multidisciplinari-
dade como proposta para mudar o futuro,
tanto entre os profissionais de saúde como
entre educadores e intelectuais em geral; e
o surgimento de núcleos na saúde pública
imbuídos dos conceitos da medicina social,
provenientes principalmente de pensado-
res latino-americanos, que bebiam nas fon-
tes dos pensamentos reformistas sanitários
da Revolução Francesa e das revoluções li-
berais da Europa no século 19.

Operou-se nesse período uma
mudança conceitual no estudo da
saúde no país?

Sim, pois havia, no campo específico
da saúde pública, tensões imbuídas do en-
tendimento da doença como decorrência
de um processo social e econômico, que
iam de encontro à ideia da doença como
endemia, como ausência de higiene. Co-
meça a emergir então a concepção da saú-
de como construção coletiva. Essa é a matriz
dos intelectuais da Reforma Sanitária. Essa
matriz traduziu-se num conjunto de dire-

Um ‘copo cheio’ para a saúde
José Carvalho de Noronha faz um balanço dos 25 anos do SUS

Cristiane d’Avila

Sistema Único de Saúde (SUS) é um copo meio cheio ou meio vazio,
como corretamente ilustrou uma recente edição da revista Radis? To-
mado por essa inquietação, o médico sanitarista, pesquisador do Insti-
tuto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (Icict/
Fiocruz), professor, ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

e presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), José Carvalho de
Noronha faz um balanço dos 25 anos do SUS. Propagador do movimento Saúde+10,
que defende a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país para o SUS,
ele lembra que se o Estado brasileiro mantivesse em 2013 o mesmo percentual
proposto para a saúde pela Constituição de 1988, o SUS teria neste ano um orça-
mento de aproximadamente R$ 195 bilhões. Entretanto, a dotação do Ministério da
Saúde é de cerca de R$ 84 bilhões. A seguir, a entrevista com José Noronha.

trizes políticas, consubstanciadas no docu-
mento Democratização e saúde, do Cebes,
elaborado em sua versão inicial por três
pesquisadores da medicina social, Hesio
Cordeiro, José Luis Fiori e Reinaldo Guima-
rães. O Cebes então lançou esse documen-
to para uma ampla discussão na sociedade.
Findo esse processo, Sergio Arouca, então
presidente do Cebes, o apresenta no pri-
meiro grande marco da Reforma Sanitária,
que é o 1º Simpósio sobre Política Nacional
de Saúde, organizado pela Câmara dos De-
putados em 1979, ano em que também é
criada a Associação Brasileira de Saúde Co-
letiva (Abrasco).

Em que contexto foi elaborada
a Constituição de 1988?

Quando começam a ganhar força os
movimentos de bairro, principalmente das
periferias de Salvador, do Rio e de São Pau-
lo, muitos vinculados aos movimentos ecle-
siais de base e à Teologia da Libertação, e se
coloca a questão da urbanização e da assis-
tência à saúde naquelas periferias, cria-se
uma agenda de lutas, e a Reforma Sanitária
passa a ser compreendida como parte do
processo de mudança da sociedade brasi-
leira. Com a derrota da campanha das Dire-
tas Já na coalizão de partidos que comporá
a Aliança Democrática e o governo Tancre-
do Neves, caberá à esquerda a gestão do
Ministério da Previdência e de parte do Mi-
nistério da Saúde. Em 1986 ocorre a 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde, fruto dos

movimentos intelectuais, de lideranças mu-
nicipalistas e comunitárias, apoiada por seg-
mentos importantes da coalizão, o que coroa
o processo do chamado Movimento da Re-
forma Sanitária. Dois anos depois tem lugar
a Assembleia Nacional Constituinte.

Além de importantes avanços em um
conjunto de direitos políticos e sociais, um
aspecto importante da Constituição pro-
mulgada é a separação da ordem social do
capítulo da ordem econômica, com desta-
que para a introdução de uma visão inova-
dora e integradora da proteção social que
é a Seguridade Social. Esta define as ações
articuladas de previdência, saúde e assis-
tência social como papel central do Estado.
Para a saúde, o artigo 196 transforma-se
num desiderato a ser recitado como um
mantra que sintetiza todo esse debate, es-
tabelecendo a saúde como direito de todos
e dever do Estado, garantido por políticas
sociais e econômicas que reduzam o risco
de adoecimento e pelo acesso universal e
igualitário a ações e serviços de saúde.

Em que momento se inicia a pri-
vatização da saúde, algo tão criti-
cado hoje?

A saúde nunca deixou de ser privada.
A Constituição de 1988 estabeleceu que
todas as ações e serviços de saúde são de
interesse público, mas deixa a iniciativa pri-
vada livre para atuar mediante a disciplina-
rização dessas atividades. O artigo 196 é
normativo, pois institui um direito e permi-
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te, portanto, a construção e a integração
de um processo governamental, não ini-
bindo a privatização. Ela está presente, até
hoje, no modelo assistencial, na contrata-
ção de hospitais, laboratórios e clínicas pelo
próprio SUS para atenção à saúde. A priva-
tização que impõe mais danos ao financia-
mento é a liberdade total da iniciativa
privada que nasce no ABC paulista, com os
planos e seguros de saúde, que se dissemi-
nam. Naquele momento, quando se lança
a Constituição, vários segmentos, inclusive
fundações públicas, criam seus planos pró-
prios, por fora do SUS, competindo com os
recursos públicos, que são finitos.

Os governos de então fortale-
ceram esse processo?

Com a eleição de Fernando Collor, há
um subfinanciamento setorial que vai pôr o
SUS em crise, os hospitais que servem ao
SUS entram em decadência e a rede hospi-
talar começa a ser sucateada. Se, por um
lado, esse subfinanciamento amplia a aten-
ção básica e a base política, ele acarretará o
aumento da demanda pelos planos de saú-
de. Ou seja, quando se tem o mesmo recur-
so, se amplia a atenção básica para uma
camada excluída e se universaliza a atenção,
deixa-se de fora uma parcela da população
que, a partir dos anos 90, vai recorrer aos
planos e seguros privados. Com a avalan-
che neoliberal fortalecida por Fernando Hen-
rique Cardoso e os arranjos das privatizações,
esse processo ganha um impulso enorme.
Essa nova privatização não era aquela com-
batida nos anos 70, que criticava a contrata-
ção de hospitais e clínicas particulares para
prestação de serviços ao SUS. A privatização
que aprofunda a iniquidade do sistema de
saúde brasileiro ocorre no momento em que
50 milhões de brasileiros recorrem aos pla-
nos privados, que são subsidiados por re-
núncia fiscal ou por transferência aos preços
de produtos e mercadorias. O apogeu des-
sa serpente é a criação da Agência Nacional
de Saúde (ANS), no final do governo FH, enal-
tecida como defesa do consumidor, mas que
não regula todo o setor e acaba fortalecen-
do o mercado dos planos de saúde. É essa
privatização que corrói os recursos do SUS.
Há mais de cinco anos que a receita bruta
dos planos de assistência médico-hospita-
lar e odontológica é maior que a do Minis-
tério da Saúde.

É possível então afirmar que o SUS
foi vitimado por políticas de gover-

no, que desvirtuaram sua missão?

Sou um médico sanitarista formado em
medicina social, portanto olho a história
como ela é, e tenho dificuldade de dissociar
política de estado e política de governo. Eu
olho a reforma sanitária como um processo
histórico. A presença do Estado brasileiro
na política de saúde começa com Oswaldo
Cruz e, sobretudo, com o governo Vargas.
Nossos parques assistenciais têm 500 anos
de história, as Santas Casas surgiram no sé-
culo 16, eu vejo tudo isso como um movi-
mento histórico. Estado é infraestrutura e
governo são as ações dos agentes políticos
em determinado período.

O senhor é um dos organizadores
do livro A saúde no Brasil em 2030: di-
retrizes para a prospecção estratégica
do sistema de saúde brasileiro, fruto
do projeto Saúde Brasil 2030, conduzi-
do pela Fiocruz. Como se pode utilizar
uma ferramenta de gestão, de prospec-
ção estratégica, na saúde?

Temos que usar essa ferramenta para
sabermos onde intervir. Como a Fiocruz é
uma agência estratégica de Estado, há essa
preocupação de se olhar para o futuro. A
Escola Nacional de Saúde Pública é um sím-
bolo da preocupação da Fundação, desde
Sergio Arouca, com esse olhar prospecti-
vo. Em função disso, assinamos um con-
vênio com a Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República
e com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) para trazermos para a Fio-
cruz esses estudos prospectivos no campo
das políticas de saúde. Estamos trabalhan-
do com aspectos que, a partir da análise
das mudanças de nosso perfil demográfi-
co e epidemiológico e das tendências das
políticas sociais e econômicas em curso em
um horizonte de 20 anos, permitam avaliar
o que estamos fazendo hoje e se a ação
presente nos aproxima ou afasta de um
futuro mais desejável e viável.

Como o estudo está sendo con-
duzido?

Partimos de um horizonte inercial em
que operam várias restrições. Se elas con-
tinuam em operação e não adotamos ne-
nhum sistema de controle, o que vai
acontecer com o sistema de saúde brasi-
leiro em 20 anos? Precisamos saber o
quanto essas condições podem se degra-
dar e saber se esse limite pode ser supera-

do, para que tenhamos o artigo 196 cada
vez mais cumprido.

Essa metodologia dá condições
de se “prever” um futuro?

Não é futurologia. Trabalhamos jun-
to com as propostas de desenvolvimento
elaboradas pelo Ipea em 2010 e nos ins-
piramos em duas referências: uma de Gra-
msci, em que pensamos o presente, um
horizonte de possibilidades, associando-
o a uma vontade de realizar um futuro
possível; e o paradigma desenvolvimen-
tista de Celso Furtado, baseado em pa-
drões macroeconômicos que permitam a
construção de uma sociedade mais justa,
que nos dão ferramentas para pensar nos-
so cenário nos próximos 20 anos. Avalia-
mos também o financiamento do SUS com
a atual base fiscal.  Mesmo com as renún-
cias fiscais, pensamos nas possibilidades
de existirem margens fiscais plausíveis de
serem exploradas, ou seja, que impostos
podemos criar ou restaurar, se podemos
taxar grandes fortunas, se é possível limi-
tar a dedução do Imposto de Renda de
pessoa física para contribuição dos pla-
nos, com efeito na educação. Portanto, é
preciso avaliar a capacidade de financia-
mento do SUS, considerando o papel da
saúde também como elemento motor de
uma política de desenvolvimento.

É possível fazer um balanço po-
sitivo do SUS?

Acho que, apesar de estarmos sofrendo
pressões muito fortes no sentido de aumen-
tar a iniquidade da oferta de serviços de saú-
de, avançamos muito nestes 25 anos do SUS.
Temos um Programa de Saúde da Família com
cobertura bastante ampliada, que aumentou
o acesso aos serviços de saúde. Pelo próprio
efeito dessas políticas de saúde, no momen-
to em que aumento a qualidade de vida, au-
mentam as demandas pelos serviços de
saúde. Erradicamos a poliomielite, o saram-
po e a rubéola, conseguimos enfrentar a epi-
demia de H1N1 sem maiores danos, temos
um sistema de vigilância epidemiológica ex-
tremamente potente. Além disso, temos o
segundo maior programa de transplante pú-
blico do mundo, o programa de Aids, o pro-
grama antitabagista. Hoje não temos mais a
figura do indigente. Há muito que se come-
morar nestes 25 anos, mas precisamos avan-
çar de maneira a garantir plenamente o que
reza o artigo 196 da Constituição.
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INOVAÇÃO

Marina Lemle

exibição de filmes segui-
da de debate em postos
de saúde de Aracaju, a
consulta online da fila de
espera por cirurgias em

Blumenau (SC) e a produção orgânica
de alimentos e fitoterápicos em um qui-
lombo em Valença (RJ) são três das mais
de 70 experiências já cadastradas no
Banco de Práticas e Soluções em Saúde
e Ambiente (IdeiaSUS), lançado em ju-
lho de 2013. Resultado de uma coope-
ração técnica entre a Fiocruz, o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass) e o Conselho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde (Conasems), o
IdeiaSUS permite que sejam cadastra-
das, gratuitamente, iniciativas voltadas
à solução de problemas de saúde e am-
biente. Uma vez no sistema, a iniciativa
fica acessível para consulta e pode servir
de inspiração para o enfrentamento de
problemas e desafios do Sistema Único
de Saúde (SUS) em diferentes municípi-
os. Os interessados podem, inclusive,
entrar em contato diretamente com
quem cadastrou a prática, para buscar
informações ou propor parcerias.

As iniciativas são cadastradas a
partir de um formulário com campos
como localidade e tema. Para retratar
melhor suas práticas, os usuários po-
dem inserir arquivos de imagem, áu-
dio, vídeo, texto e planilhas. Quem
quer apenas consultar o Banco de Prá-
ticas pode utilizar filtros que permitem
o cruzamento de informações, de for-
ma a obter resultados mais próximos
ao seu interesse.

De acordo com o vice-presidente
de Ambiente, Atenção e Promoção da
Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fer-
nandes, numerosas iniciativas vêm
sendo desenvolvidas no SUS e a me-
mória dessas experiências - mesmo
daquelas que não tenham sido bem-
sucedidas - deve ser preservada, por-
que o registro dos erros e acertos
ampara profissionais de saúde e ges-
tores no planejamento de novas ações
e projetos. “Queremos viabilizar uma
rede nacional que propicie a troca de
experiências de forma simples e dire-
ta. A Fiocruz tem obrigação de ser

IdeiaSUS: vamos
trocar experiências?
Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente
reúne experiências que podem inspirar novas iniciativas

A
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facilitadora de processos de inovação,
que é um trabalho coletivo. Precisa-
mos botar o povo para conversar”,
afirma. Rangel acrescenta que será cri-
ado um selo de qualidade da coope-
ração Fiocruz-Conass-Conasems para
dar maior relevância a experiências
que se destacarem pela qualidade ou
pelo potencial de reaplicação.

O IdeiaSUS é aberto à inserção de
práticas tanto do setor público quanto
de organizações não-governamentais
e da iniciativa privada, inclusive de
outras áreas que não a Saúde, mas que
tenham impacto sobre ela. Em breve,
o IdeiaSUS terá versões com recortes
temáticos, como Plantas Medicinais e
Fitoterápicos e Saúde e Cultura, em
parceria com a Rede Saúde e Cultura.

Curta SUS: cinema
para a saúde

Ao chegar à Unidade de Saúde da
Família, o usuário do SUS nem imagi-
na que, no posto, será convidado a
assistir a um filme e discutir a temática
com profissionais de saúde e outros
pacientes. Essa fórmula de promoção
da saúde que alia arte, comunicação
e educação popular funciona em Ara-
caju, onde nasceu o projeto Curta SUS,
que realiza exibições e debates não só
em unidades de atenção primária
como também em escolas, associações
de moradores e outros ambientes de
convívio comunitário.

“Muitos temas emergem com na-
turalidade após a exibição dos filmes.
O ambiente descontraído convida o
grupo a se colocar, opinar e debater
até mesmo os assuntos mais delica-
dos”, conta o coordenador do Núcleo
de Projetos Inovadores da Secretaria
Municipal de Saúde de Aracaju, Muri-
lo de Brito Andrade. Segundo ele, o
recurso audiovisual tem possibilitado ao
SUS de Aracaju avançar num modo
inovador de promover saúde. Só no
primeiro semestre de 2013 foram con-
tabilizados mais de 2,5 mil espectado-
res. “O Curta SUS já compõe a agenda
permanente da saúde da cidade. Os
profissionais reconhecem e prestigiam
o projeto como mais uma estratégia

de promoção da saúde”, afirma.
O projeto pode ser desenvolvido em

qualquer município, a partir de um in-
vestimento inicial para a compra de
equipamentos e o estabelecimento de
parcerias para a aquisição de curta-
metragens, com direitos de exibição. A
manutenção requer um profissional de
saúde habilitado para debater com os
grupos os temas dos filmes exibidos.

Na fila, mas
sabendo seu lugar

Em Blumenau (SC), a espera por
uma cirurgia eletiva ortopédica pode
chegar a quatro anos. As especialida-
des de otorrinolaringologia e angiolo-
gia também têm filas especialmente
longas. A dificuldade de obter infor-
mações precisas sobre a previsão de
realização dos procedimentos gera
atritos entre os usuários do SUS e a
gestão local. Para amenizar este con-
flito, a Secretaria de Saúde de Blu-
menau criou a fila de espera online
(http://pronto.furb.br/listas-de-espera),
na qual o paciente cadastrado pode
visualizar e acompanhar a evolução
da sua posição na fila.

As demandas que já se encontra-
vam na fila de espera regulada pelo
próprio cirurgião foram cadastradas no
sistema e passaram a ser reguladas
pelo Sistema Nacional de Regulação
(Sisreg). A fila passou a ter um fluxo
único de ingresso e a prioridade de
cada caso passou a ser baseada na clas-
sificação de risco, permitindo manter

a prerrogativa do profissional médico
de antecipar qualquer procedimento
cirúrgico, caso necessário. Toda justifi-
cativa e conduta médica fica registra-
da no sistema.

Além de monitorar e avaliar a fila,
o Sisreg também é responsável por
agendar consultas e exames pré-ope-
ratórios. A metodologia do projeto é
exequível em qualquer município dis-
posto a dar transparência à realidade
das suas filas de espera no SUS.

Agroecologia
quilombola

A produção de alimentos e fitote-
rápicos agroecológicos na comunida-
de remanescente de quilombo de São
José da Serra, em Valença (RJ), pro-
move não só a segurança alimentar
como também a saúde em sua inte-
gralidade, como prevê a Política Na-
cional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC). O projeto
Quadrinhas Kilombolas estimula a per-
manência do homem no território, a
preservação dos recursos hídricos, o
manejo adequado do solo e a ativida-
de física como terapia ocupacional.

Elaborado pelo Instituto de Estudos
Socioambientais Converdgencia como
apêndice da tecnologia social Produ-
ção Agroecológica Integrada e Susten-
tável (Pais), o projeto tem o intuito de
potencializar a produção dos vegetais
que necessitam de irrigação sobre as
folhas para evitar pulgões e demais
infestações. A Converdgencia aponta
e trabalha, em conjunto, ações que
possam viabilizar o aumento de pro-
dutividade e o aprimoramento de mé-
todos tradicionais.

www.ideiasus.fiocruz.br
para cadastrar e divulgar a sua

iniciativa ou conhecer mais
sobre os projetos citados nesta
reportagem e muitos outros.

Acesse o
IdeiaSUS

RM28 - SAIDA CMYK.pmd 26/11/2013, 15:5223



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   N O V E M B R O  D E  2 0 1 324

‘A saúde precisa voltar ao centro da
agenda de discussões da sociedade’
Pesquisador comenta o legado de Sergio Arouca e da 8ª Conferência Nacional de Saúde

ENTREVISTA
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A Constituição de 1988 garan-
tiu a base jurídica para estabelecer
o SUS. Foi uma resposta à 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde (17 a 21
de março de 1986), presidida por
Sergio Arouca. Qual foi a importân-
cia daquela conferência para a Re-
forma Sanitária?

As Conferências Nacionais de Saú-
de foram uma criação do Estado Novo
de Getúlio Vargas, portanto não foram
concebidas com base em valores de-
mocráticos. Eram, originalmente, espa-
ços de discussões entre técnicos,
gestores e autoridades. A 8ª CNS, pela
primeira vez na história, subvertia essa
já tradicional orientação. Sua principal
marca, em um contexto de retomada
da democracia, sem dúvida, foi a am-
pla participação social, com todas as
vantagens e dificuldades que daí decor-
rem. Abrigar tantos interesses, expecta-
tivas e orientações políticas e ideológicas
sob um mesmo teto, certamente, não
foi um empreendimento fácil e despro-
vido de conflitos. De todo modo, sua for-
ça reside justamente nesse ponto.

Da 8ª CNS, com todas as contra-
dições que o tempo revelaria mais cla-
ramente, saíram orientações que
apontavam para muito além da exis-

tência de um sistema de saúde reno-
vado, mas, sobretudo para um novo
pacto entre Estado, sociedade e mer-
cado. É bem verdade que essas ori-
entações, infelizmente, não foram
capazes de pautar integralmente a or-
ganização do nascente sistema de
saúde, quiçá um novo pacto de soli-
dariedade. De todo modo, essas mes-
mas orientações não deixaram de
operar, pelo menos por algum tem-
po, como metas e ideias-força para
diversos atores da reforma sanitária.
As manifestações recentes nas ruas,
em sua polifonia, não deixaram de
apontar, pelo menos em parte, para
a contemporaneidade e importância
desses valores.

É possível apontar diferenças da
Reforma Sanitária pensada nas
décadas de 1970 e 1980 em relação
ao que temos hoje em termos de
discussão sobre o tema?

Apontarei uma única diferença, que
me parece absolutamente fundamen-
tal. A discussão sobre saúde dos anos
70 e 80 se confundia com a retomada
da democracia e a construção de uma
sociedade renovada, sob novas bases e
orientações. Nesse ponto, quero dizer
que a Reforma Sanitária que deu ori-

gem ao SUS transcendia em muito a
arena setorial dos assuntos da saúde.
Saúde, como se dizia na época, era o
passaporte para a democracia, a justi-
ça social e o desenvolvimento social.

Parece-me que hoje, grosso modo,
a discussão da saúde encontra-se cer-
ceada pelas questões técnicas e de
gestão impostas pela arena setorial.
Discutir sobre saúde parece não rever-
berar, como antes, nas discussões so-
bre cidadania e direitos sociais. Se isso
é verdade, as razões dessa mudança
são certamente múltiplas e complexas.
Registre-se a crescente burocratização
das instituições e despolitização dos
atores da saúde; registre-se, ainda, a
relação crescente que se estabelece
entre cidadania e consumo, no lugar
dos direitos sociais.

Nesses 25 anos do SUS houve
muitos avanços, mas também res-
ta muito a ser feito. Para continuar
avançando (na distribuição de in-
fraestrutura de serviços, de cober-
tura, de acesso e outros), é preciso
retomar a capacidade de proposi-
ção que marcou a 8ª Conferência,
considerada a primeira com ampla
participação popular? Falta discu-
tir mais as reformas na saúde?

C
Haendel Gomes

onvocada em momento
de ditadura no Brasil, a 1ª
Conferência Nacional de
Saúde (CNS) foi realiza-
da em 1941 durante o

Estado Novo de Getúlio Vargas. Ironi-
camente, também em período autori-
tário, o país promoveria aquela que
ainda hoje é considerada a mais mar-
cante das Conferências de Saúde. A
8ª CNS foi realizada em 1986, dois anos
antes da promulgação da Constituição
Federal que asseguraria as bases legais
do Sistema Único de Saúde (SUS)
como um direito do cidadão e dever
do Estado. Nesta entrevista, Carlos
Henrique Assunção Paiva, pesquisador
do Observatório História e Saúde da
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz),
comenta a importância da 8ª Confe-

Graduado em história pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, em
que também obteve seu doutorado em
saúde coletiva, Paiva é professor do
mestrado em saúde global e diplomacia
da saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp/Fiocruz), do mestrado em
saúde da família da Universidade Está-
cio de Sá (Unesa) e coordenador-execu-
tivo da Biblioteca Virtual em Saúde
História e Patrimônio Cultural da Saúde,
tem trabalhos publicados sobre a histó-
ria da saúde pública, saúde internacio-
nal e diplomacia em saúde e sobre a
formação de recursos humanos em saú-
de no Brasil. Em sua avaliação, o SUS
deve ser assegurado por “decisões polí-
ticas e pelo apoio social”. E conclui: “go-
vernantes pressionados, como sabemos,
sobretudo em regimes democráticos, sen-
tem-se mais ‘estimulados’ a atender às
demandas sociais organizadas”.

rência, o legado do encontro presidido
por Sergio Arouca, os benefícios e de-
safios de um sistema universal de saú-
de e a participação popular no processo
de consolidação do SUS.
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Carlos Henrique Assunção Paiva, pesquisador
da COC/Fiocruz (foto: arquivo pessoal)
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Não é uma pergunta fácil. A Refor-
ma Sanitária que deu origem ao SUS
se contextualiza na crise do regime au-
toritário e nas esperanças sinalizadas
pela abertura política. Nesse contexto,
tínhamos um visível déficit a enfrentar:
democracia, e todos os males que en-
tendíamos que eram decorrentes de sua
ausência (má distribuição de renda,
desigualdade social, crescimento urba-
no descontrolado, favelização etc). A
potência daquele movimento, em boa
medida, pode ser entendida sob os
marcos dessa ideia-força, em termos
sociológicos, que foi capaz de agregar
atores os mais diversos em torno da
bandeira da saúde. Aliás, a bandeira da
saúde, como dito acima, transcendia
visivelmente às discussões setoriais.
Como reproduzir hoje as condições con-
textuais que deram carne e sangue
àquele movimento? Certamente isso não
será possível. Vivemos um outro tempo,
certamente não é o caso de, sob uma
perspectiva saudosista, recuperar as cha-
ves do passado. Novas chaves e ideias-
força precisam ser engendradas. Seu
engendramento, obviamente, não é
uma tarefa de gabinete, mas pode en-
volver o estabelecimento de uma sinto-
nia perdida entre a academia e as ruas,
ou seja, os movimentos sociais instituci-
onalizados e não institucionalizados.
Dito claramente: a saúde precisa voltar
ao centro da agenda, não como uma
problemática setorial, mas sim como um
problema da vida pública.

As conferências de 1996 e 2007
abordaram a qualidade de vida. Por
que o tema ganhou mais destaque,
sendo inclusive cobrado em recen-
tes manifestações?

 A renovação pela qual passaram e
ainda passam as ideias e práticas no ter-
ritório da saúde pública, inclusive em
âmbito internacional, entre outras coisas,
tem apontado para a importância do
bem viver e da qualidade de vida. Qua-
lidade de vida, nesse contexto, confun-
de-se com a ampliação do próprio
conceito de saúde, cada vez menos en-
tendido como uma simples questão de
acesso a medicamentos e equipamen-
tos, instituições e especialistas. Não se
quer dizer, evidentemente que esses não
sejam importantes, mas que sozinhos,

sem a melhoria das condições gerais de
vida, os determinantes que produzem o
adoecimento continuarão repercutindo fir-
memente. Nesse sentido, em termos mui-
tíssimo gerais, assim se contextualizam
as discussões das conferências citadas e
muitas outras iniciativas do campo da
saúde pública e coletiva.

Em sua avaliação, por que ain-
da há uma preocupação nas discus-
sões em assegurar o SUS como
uma política de saúde oficial de
Estado, depois de todas as lutas
que o transformaram em exemplo
para outros países?

De imediato posso dizer que o su-
posto prestígio internacional do siste-
ma de saúde brasileiro não é suficiente
para garantir legitimidade interna. O
que confere legitimidade interna, em
última instância, é a sociedade civil
que, apoiando e pressionando os go-
vernos, em suas diferentes instâncias,
produzirá constrangimento aos seus go-
vernantes. Governantes pressionados,
como sabemos, sobretudo em regimes
democráticos, sentem-se mais “estimu-
lados” a atender às demandas sociais
organizadas. É lógico que há um pa-
pel ou uma dimensão internacional
nessa relação que jamais pode ser des-
prezada. Seja como for, parece-me que
as razões que assegurariam o SUS pas-
sam essencialmente por decisões polí-
ticas e pelo apoio social que se espera
que um projeto com essas característi-
cas tenha em âmbito doméstico.

A sua pergunta chama a atenção
ainda para a dimensão “oficial”, de
política de Estado, do SUS. Sobre esse
ponto queria chamar a atenção para o
seguinte problema: o fato de a saúde
ser definida e garantida como um direi-
to de cidadania e uma obrigação do Es-
tado não é pouco. Significa que em um
dado momento de nossa história reco-
nhecemos que a manutenção da saú-
de da população e o atendimento às
suas necessidades de saúde deveriam
ser tratadas como um bem coletivo, cuja
manutenção dependeria de todos, mas
que deveria ser garantida por intermé-
dio de políticas públicas estatais.

No entanto, garantir a saúde como
um direito não é a mesma coisa do
que garantir as condições para sua

operacionalização. A operacionaliza-
ção daquilo que foi definido em nível
constitucional, na trajetória do sistema
de saúde brasileiro, tem se dado por
intermédio de normas e diretrizes defi-
nidas pelo governo central. O que te-
mos definido em nível constitucional é
maravilhoso e é também fundamen-
tal, mas precisamos reconhecer que o
que regulamentou - e ainda regulamen-
ta - o que foi definido na Carta Magna
não é suficiente. Ou, pelo menos, não
tem se revelado capaz de dar concre-
tude ao direito à saúde. Não é um de-
safio, como dissemos em questão
acima, unicamente técnico, mas uma
tarefa essencialmente política.

 Quais os desafios que o SUS
tem pela frente?

Há várias camadas de desafios pela
frente. Desde desafios que envolvem as
dificuldades crônicas de um sistema de
saúde de corte universal, sobretudo em
um contexto de mudanças demográfi-
cas e epidemiológicas importantes.
Como financiar um sistema de saúde
com populações jovens em queda ao
mesmo tempo em que se registra en-
velhecimento populacional? Como lidar
com um sistema de saúde cuja lógica é
de custos operacionais crescentes dita-
dos por uma incorporação tecnológica
desmedida? Esses seriam alguns dos
desafios, por assim dizer, “técnicos”. O
desafio que me parece mais urgente
envolve a manutenção de um sistema
de saúde que parece sofrer corrente-
mente de legitimidade entre boa parte
de sua população. Em contextos histó-
ricos precisos, como a Escandinávia no
pós-guerra, foi possível a construção de
uma aliança de classes que viabilizou a
montagem de um amplo e bem suce-
dido Estado de bem-estar social. É pos-
sível dizer que temos em nosso horizonte
um pacto social que gere legitimidade
e apoio a um empreendimento como o
SUS? Objetivamente, as classes médi-
as e trabalhadores sindicalizados fazem
a opção por financiar um sistema públi-
co universal ou preferem o sistema pri-
vado liberal? É possível imaginar que o
Estado tome a direção de um sistema
de saúde universal sem que isso se re-
vele integral e majoritariamente como
desejo da sociedade?
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Danielle Monteiro

onsiderado um dos
maiores sistemas
públicos de saúde
do mundo, o SUS
tem alcançado im-

portantes conquistas ao longo dos
seus 25 anos, principalmente no
que diz respeito à atenção bási-
ca e à realização de procedimen-
tos de maior complexidade. “A
efetividade da atenção primária
é notória, tendo em vista que re-
duzimos mortes e casos evitáveis
por esse nível de atenção, bem
como internações por condições
sensíveis à atenção primária”,
destaca a pesquisadora da Esco-
la Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz) Maria Alicia Ugá.

No entanto, segundo ela, a
oferta de serviços, apesar de ter se
expandido, ainda não é suficiente
para atender às necessidades da
população. São longas as filas de
espera para atendimento e reali-
zação de procedimentos diagnós-
ticos. Além disso, a atenção básica
não funciona em todos os municí-
pios como porta de entrada do sis-
tema público de saúde, que ainda
não recebe o investimento de que
precisa. Para a pesquisadora, o pro-
blema ainda se estende ao setor
privado, no qual, além da espera
para a realização de serviços, há a
negativa pura e simples de cober-
tura. “As operadoras fazem uso de
mecanismos diversos para negar ou
dificultar a prestação de exames e
outros procedimentos assistenciais
ambulatoriais e hospitalares, o que
faz com que os clientes procurem
o SUS em busca do cuidado de que
necessitam”, explica. Países como
Canadá, Espanha, Suécia, França
e Reino Unido, que, assim como
Brasil, enxergam a saúde como di-
reito de todos, enfrentaram esses
desafios e conseguiram implantar
um sistema público de saúde uni-
versal e gratuito. A seguir, o siste-
ma de saúde nesses países.

O ‘SUS’
dos outros
Pesquisadoras analisam os sistemas de saúde de cinco países

C

INTERNACIONAL
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Criado após a Segunda Guerra
Mundial, o National Health Service
(NHS) é reconhecido como um dos
melhores sistemas públicos de saúde do
mundo. O modelo, no qual foi inspira-
do o SUS, cobre toda a população. Um
dos pontos positivos do NHS é a forte
ligação entre médico e paciente. Isso
ocorre porque os usuários devem se ins-
crever junto ao consultório de um mé-
dico generalista (general practioners,
em inglês), localizado na região onde
reside, o que faz com que a consulta
seja sempre com o mesmo profissional.
Se necessária atenção especializada, é
ele que faz o encaminhamento.

Os principais indicadores de saúde

da Espanha estão acima da média das

nações da Organização para a Coope-

ração e Desenvolvimento Econômico

(OCDE). A esperança de vida da po-

pulação é de 82 anos, a mortalidade

infantil é de 3,2 por mil nascidos vivos

e a materna é de 4,1. O sistema de

saúde espanhol (SNS) é universal e gra-

tuito, atingindo quase 100% da popu-

lação. O bom desempenho do modelo

tem uma explicação especial: os gas-

tos públicos nacionais correspondem a

73,6% dos gastos totais em saúde ou

a 8,2% do PIB. Já no Brasil, o investi-

mento não chega a 50%, aplicando-

se no setor público somente 3,8% do

PIB. Os números revelam o que, segun-

do pesquisadores, é um dos principais

gargalos do SUS: o subfinanciamento.

A pesquisadora da Ensp/Fiocruz Li-

gia Giovanella diz que o Brasil teve “uma

política muito dúbia durante o período

de implantação do SUS, pois, ao mes-

mo tempo em que avançou em sua cons-

trução, foram dados incentivos fiscais sig-

nificativos para os planos privados de

saúde”. A insuficiência de recursos pú-

blicos destinados ao sistema público de

saúde, segundo Maria Alicia, provoca um

grave problema: o gasto elevado das

pessoas na compra direta de bens e ser-

viços. “Se o SUS não financia satisfatori-

amente os medicamentos, ou oferece

filas de esperas demoradas para o aces-

so a determinados exames de alto cus-

to, a população brasileira acaba tendo

que recorrer ao gasto privado”, observa.

O sistema nacional de saúde espa-

nhol é formado pelos serviços de saúde

das Comunidades Autônomas (correspon-

dentes aos estados brasileiros), as quais

têm a função de desenvolver o planeja-

mento de saúde e as ações de saúde

pública e assistência. “Particularmente

interessante no caso espanhol é o dese-

nho do modelo, com a adoção do centro

sociossanitário, uma unidade responsável

pelos cuidados de longa permanência,

convalescença e cuidados paliativos, que

trabalha em conjunto com os hospitais e

centros de atenção primária de sua área

de abrangência”, conta a pesquisadora

da Ensp/Fiocruz Rosana Kuschnir. O mo-

delo de descentralização espanhol se dá

ao nível das Comunidades Autônomas,

enquanto que, no Brasil, chega aos go-

vernos locais. “A descentralização para o

nível local leva à fragmentação, reforça

as grandes desigualdades regionais e tor-

na muito difícil a provisão de atenção in-

tegral”, adverte Rosana.

Mas nem tudo são flores no siste-

ma público de saúde espanhol. A crise

econômica mundial provocou cortes

nos gastos do governo, que resultaram

em fechamento de serviços e leitos hos-

pitalares, além de redução de salários

e aumento da carga horária. “O co-

pagamento para medicamentos au-

mentou e o acesso aos serviços de

saúde a imigrantes ilegais foi abolido.

E os jovens também podem vir a ficar

descobertos em função da alta taxa de

desemprego”, afirma Ligia.

No Brasil, uma medida similar foi
adotada. Chamada de Estratégia da
Saúde da Família, a iniciativa visa à
compreensão ampliada do processo
saúde/doença. No programa, a porta
de entrada do usuário ao sistema são
as Unidades Básicas de Saúde (UBS),
onde há uma equipe de saúde da fa-
mília responsável pelo atendimento à
população de uma determinada região.
A proposta é boa, mas a iniciativa, no
entanto, enfrenta algumas dificuldades
como a insuficiência de médicos ge-
neralistas e a baixa adesão e fixação
dos profissionais para a atuação na clí-
nica da família. “É preciso, ainda, ex-

pandir a ESF para todas as cidades. No
Rio de Janeiro, por exemplo, há bair-
ros que não contam com clínica da fa-
mília”, acrescenta Ligia.

Os generalistas britânicos são au-
tônomos, com contratos exclusivos ao
NHS. Os médicos de família da Estra-
tégia da Saúde da Família, por outro
lado, são assalariados e, em grande
parte dos municípios, predominam con-
tratos temporários, com grande rotati-
vidade nos postos de trabalho. “Se a
equipe muda a cada ano, não se esta-
belece um vínculo com o paciente e
não há um acompanhamento desse
indivíduo”, alerta Ligia.

ESPANHA

REINO UNIDO
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Universal, gratuito e eficaz. Assim

é o Sistema Nacional de Saúde sue-

co. De acordo com a OCDE, a Suécia

é um dos países que mais investe em

serviços sociais no mundo, tendo a saú-

de e a educação como áreas prioritá-

rias. Totalmente subsidiada pela

arrecadação fiscal, a cobertura em

saúde atinge 100% da população.

Entre os países da União Europeia, a

Suécia é a que tem o maior número

de cidadãos com idade igual ou supe-

rior a 80 anos, que respondem por

5,3% da população. Os cuidados aos

idosos geralmente ficam a cargo dos

municípios, e é de preferência dos pa-

O Canadá gasta em saúde cerca
de 10% do PIB. Seus indicadores na
área são um dos mais elevados entre
os países da OCDE. A expectativa de
vida é de 80 anos e o país tem obtido
avanços significativos no campo, entre
eles, o aumento das taxas de sobrevi-
da ao câncer de mama e colorretal e a
redução de internações hospitalares de
alto custo por condições crônicas. Os
serviços de saúde canadenses estão
estruturados sob quatro princípios: a
universalização das garantias, a ges-
tão pública, a atenção integral e a va-
lidade de direitos em todo o território
nacional. Cada uma das dez provínci-

Diferente dos modelos britânico e
brasileiro, financiados com recursos fis-
cais, a cobertura em saúde na França
é feita por meio das contribuições so-
ciais, ou seja, da participação dos usu-
ários no mercado formal de trabalho.
É o chamado Seguro Social de Saúde.
A contribuição é proporcional à renda
do trabalhador. A atenção à saúde se
dá em serviços de consultórios priva-
dos e em hospitais públicos e privados.

Um dos aspectos que chama aten-

ção no modelo francês é a alta repre-
sentatividade da saúde em termos de
emprego: cerca de 8% da população
ativa trabalha no setor. Isso porque o país
conta com uma estrutura assistencial
hospitalar fortemente pública. No Brasil,
os números também são elevados: há 3
milhões de empregos em saúde, sendo
que 1,7 milhão deles são públicos. “O
setor saúde é muito importante para a
economia brasileira. O problema é que
nossa estrutura assistencial é muito pri-

vatizada, inclusive os serviços ofertados
pelo SUS”, observa Ligia. O nó da priva-
tização, segundo a pesquisadora, provo-
ca a competição entre o setor público e
o privado, ocasionando, por exemplo, a
perda de médicos do SUS para o setor
privado. “Em alguns países europeus, os
médicos que trabalham em hospital pú-
blico têm dedicação exclusiva a ele. Para
trabalhar no privado, eles precisam ter
uma licença, de forma a não prejudicar
seu trabalho no setor público”.

as tem autonomia sobre a organiza-
ção dos serviços de saúde. Os custos
da assistência médica são cobertos por
fundos oriundos do imposto de renda.

Um aspecto curioso do sistema é
que grande parte dos médicos é for-
mada por profissionais liberais que
prestam atendimento em clínicas, con-
sultórios particulares ou hospitais. A
maioria dos hospitais não tem fins lu-
crativos e é administrada por organi-
zações comunitárias ou autoridades
provinciais. No país, não há competi-
ção entre o setor público e o privado,
uma vez que, ao seguro privado, é
permitido somente a prestação de ser-

viços não ofertados pelo sistema pú-
blico. Outra característica positiva é a
quantidade de profissionais de saúde
no país: são 2,4 médicos por mil habi-
tantes. No Brasil, são somente 1,8.
Segundo Ligia, além do baixo núme-
ro de médicos no país, é forte a desi-
gualdade quanto ao número de
profissionais nas diversas regiões bra-
sileiras, em virtude das diferenças de
oferta de serviços de saúde e infraes-
trutura econômica. “Para a ampliação
de médicos nessas regiões, é preciso
investimento forte no SUS, presença
de carreiras, de concursos de longo
prazo e de melhores salários”, propõe.

cientes que a assistência seja feita por

operadores públicos ou privados.

Um aspecto positivo do SNS sue-

co é a assistência pessoal gratuita

prestada a portadores de deficiência.

Quando necessita de cuidados, o pa-

ciente deve ser atendido por um mé-

dico dentro de determinado prazo. No

Brasil, recentemente entrou em vigor

lei semelhante, que estabelece o pe-

ríodo máximo de 60 dias para início

de tratamento de câncer pelo SUS.

Para Ligia, a medida deve, no entan-

to, ser ampliada a outros casos. “Para

cirurgias eletivas, geralmente é esta-

belecido nesses países europeus o pra-

zo de, no máximo, seis meses, até a

realização do tratamento final”, ex-

plica a pesquisadora.
A universalidade em saúde entre

o Brasil e países europeus ainda é dis-

tante, porém, segundo Ligia, o SUS tem

uma especial vantagem em relação

aos sistemas públicos de saúde da Eu-

ropa. “Temos uma visão da atenção

primária mais abrangente, que valori-

za a promoção da saúde, a prevenção,

a ação comunitária e a atuação inter-

setorial; ao contrário do que ocorre

nesses países, onde o modelo assisten-

cial é mais médico-centrado e a medi-

calização é mais elevada”, conclui.

FRANÇA

CANADÁ

SUÉCIA
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Parcerias

Fiocruz investe em
acordos para a inovação
e a produção nacional de
medicamentos e insumos
estratégicos para o SUS

produtivas

ESPECIAL
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aís de dimensões conti-
nentais, o Brasil ainda
apresenta forte dependên-
cia de importações – e isso
não é diferente na área de

saúde: o déficit na balança comercial,
que no início da década era de US$ 3
bilhões, hoje é de US$ 11 bilhões. Nos
últimos anos, a diminuição desse valor
e o desenvolvimento de tecnologias
voltadas para a produção nacional de

medicamentos e materiais em
saúde se tornou im-

prescindível. O
Governo Federal
passou a inves-
tir não só em
ações dentro
do Plano Brasil

Maior, que tem
como foco a ino-

vação e o crescimento produtivo do par-
que industrial brasileiro, mas, sobretu-
do, no chamado Complexo Econômico
Industrial da Saúde (Ceis), um siste-
ma produtivo e econômico interde-
pendente que visa fortalecer as
indústrias farmacêuticas e de equipa-
mentos nacionais e garantir uma mai-
or autonomia em toda a produção. O
principal objetivo do Ceis é promover
a articulação entre o setor industrial,
de serviços, ciência e tecnologia para
fortalecimento da saúde, garantindo o

acesso de diversos produtos a todos os
brasileiros.

É nesse contexto que surgem as
intituladas Parcerias de Desenvolvi-
mento Produtivo (PDPs): para auxiliar
o crescimento da produção nacional
de produtos estratégicos para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS), desde
2009, o Ministério da Saúde (MS) tem
investido intensamente em acordos de
transferência de tecnologia e conhe-
cimento entre laboratórios públicos e
entidades privadas. Hoje, 88 PDPs já
foram articuladas, gerando 77 produ-
tos – 64 medicamentos, seis vacinas,
quatro produtos para saúde e três pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento
(P&D). A Fundação Oswaldo Cruz tem
exercido um papel importante nesse
cenário: do total de PDPs formaliza-
das pelo MS, a instituição é respon-
sável por 33, sendo 17 pelo Instituto
de Tecnologia em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz), 15 pelo Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos/Fiocruz) e uma pelo Ins-
tituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz
Paraná). Essa atuação da instituição
promove uma economia estimada de
R$ 6,5 milhões para o MS. “As PDPs
objetivam internalizar no território
nacional todas as etapas de produção,
gerando, portanto, domínio da tecno-
logia, buscando sustentabilidade no
acesso da nossa população aos pro-
dutos estratégicos, fortalecendo o SUS
e gerando conhecimento nas nossas
instituições públicas e privadas”, afir-
ma o vice-presidente de Produção e
Inovação em Saúde da Fiocruz, Jorge
Bermudez. “Hoje, temos cerca de
30% das parcerias aprovadas pelo
Ceis e discutidas com o MS, o que
mostra o peso e a importância da Fio-
cruz nas políticas publicas que fazem
parte do Plano Brasil Maior”.

Nova fase
para as PDPs

Em 2013, o MS deu início a cha-
mada 2ª Geração de Parcerias de De-
senvolvimento Produtivo, que tem
foco no desenvolvimento, inovação e
substituição da importação de medi-

camentos biotecnológicos de alto cus-
to. Esses medicamentos são mais efi-
cazes e produzem menos efeitos
colaterais, pois atingem alvos espe-
cíficos do organismo, sendo, por isso,
mais caros na importação para o SUS:
o valor corresponde a 43% dos gas-
tos em medicamentos pelo Governo
Federal. A produção nacional de bio-
tecnológicos conta com 27 novas par-
cerias, envolvendo oito laboratórios
públicos e 17 privados nacionais e in-
ternacionais na produção de 14 pro-
dutos biológicos de última geração
que, até 2017, terão fabricação to-
talmente nacional.

Com os novos acordos de transfe-
rência de tecnologia, o Brasil passa a
integrar um seleto grupo de menos de
dez países que produz medicamento
biotecnológico para câncer e outras
doenças crônicas. Os novos produtos
representam atualmente um gasto de
R$ 1,8 bilhão por ano nas compras
públicas do MS.  A expectativa é uma
economia de R$225 milhões por ano.
Além disso, essa segunda leva de par-
cerias propõe que os medicamentos
serão fabricados a partir de um novo
modelo competitivo de PDPs, que en-
volve vários laboratórios para a manu-
fatura de cada produto. O objetivo é
gerar competição entre eles e estimu-
lá-los a acelerar a transferência de tec-
nologia para alcançar a produção
100% brasileira.

 “A indústria nacional segue em
um movimento de incorporação de
novas competências para a fabricação
de produtos para a saúde como, por
exemplo, os medicamentos biológicos,
os kits para diagnóstico e as vacinas
terapêuticas. Essas competências são
multidisciplinares e incluem conheci-
mentos em áreas como biotecnologia,
nanotecnologia, engenharia genética,
bioinformática, genômica e proteômi-
ca”, explica Bermudez. “Em relação
à biotecnologia, a incorporação, em-
bora complexa, é fundamental para a
manutenção da competitividade das
empresas no médio e longo prazos,
principalmente em face da perspec-
tiva de aumento da concorrência e
de redução das margens no segmen-
to de genéricos”.
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Essa primeira etapa de novas par-
cerias para biotecnológicos visa auxili-
ar o combate ao câncer, à artrite
reumatoide e ao diabetes; e à produ-
ção de um cicatrizante cirúrgico, um
hormônio do crescimento e uma vaci-
na alergênica. “Temos que fortalecer
essas áreas tecnológicas não apenas
na Fiocruz, mas nas parcerias que es-
tabelecemos com o setor privado. A
Fundação sem dúvida vai contribuir de
maneira decisiva nesta área pela ex-
periência acumulada no desenvolvimen-
to e produção de vacinas e nos primeiros
bio-produtos para o setor público”, des-
taca Bermudez. “O conhecimento no
setor de reativos para diagnóstico rápi-
do e de biologia molecular, por exem-
plo, encontra-se em amplo domínio nas
unidades na Fiocruz, o que nos assegu-
ra solidez nesse campo”.

A Fiocruz tem participado intensa-
mente das parcerias desta segunda ge-
ração. Farmanguinhos, por exemplo,
ficou responsável pelo acordo feito com
o laboratório ucraniano Indar para a pro-
dução de insulina humana recombinan-
te. A iniciativa, que vai representar
uma economia de R$ 300 milhões em
quatro anos, beneficia diretamente 600
mil brasileiros que dependem do pro-
duto para o combate à diabetes. Como
a intenção também é gerar um mer-
cado mais competitivo, um acordo da
unidade com a empresa brasileira Bi-
omm também promove a retomada da
produção nacional de insulina. Para o
diretor de Farmanguinhos, Hayne Feli-
pe da Silva, “a retomada da produção
da insulina por uma empresa brasileira
é emblemática sob todos os pontos de
vista, principalmente no que se refere
ao começo da concretização do rede-
senho da política industrial do país”.

Bio-Manguinhos assinou os acor-
dos para a produção de medicamen-
tos oncológicos, para o combate a
artrite reumatoide e para o hormônio
de crescimento. A Fiocruz Paraná tam-
bém tem investido em ações que po-
dem contribuir para a 2° Geração de
PDPs: uma plataforma de nanobiotec-
nologia (NanoSUS) está sendo constru-
ída na unidade para fortalecer as
atividades do Ceis. “Em 2012, a Fio-
cruz Paraná, como o único laboratório

de biotecnologia para saúde do país,
foi selecionada pelo Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação para com-
por o Sistema de Laboratórios em
Nanotecnologias, uma rede instalada
no Brasil para atuar no desenvolvimento
de processos, produtos e instrumenta-
ção, envolvendo ciência e tecnologia
na nanoescala (no caso da Fiocruz, em
aplicações para a saúde humana). Este
fato reforçou a decisão da Fundação
de ingressar nesse segmento, com a
criação do NanoSUS. A plataforma e
o elevado nível científico e tecnológi-
co do grupo de biologia molecular per-
mitiu iniciativas na fronteira tecnológica
no campo dos diagnósticos e, mais re-
centemente, também na área de bio-
fármacos”, esclareceu Mário Moreira,

representante da unidade regional.
“Certamente, essa plataforma se cons-
tituirá em centro de excelência e atra-
ção de empresas e instituições de
ciência e tecnologia em saúde (nacio-
nais, internacionais, públicas e priva-
das) em torno de projetos na fronteira
do conhecimento, voltados para desen-
volvimento de aplicações para saúde.
Isto irá contribuir decisivamente para a
autonomia estratégica do país, redu-
zindo dependência e concedendo ao
MS pleno domínio sobre a agenda de
incorporação tecnológica”. Segundo
Moreira, nessa linha de desenvolvimen-
to institucional, mais duas novas PDPs
já estão em negociação com a Fiocruz
Paraná e devem ser assinadas na pró-
xima reunião do Gecis em novembro.
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Hoje, a Fiocruz é
responsável por 33
das 88 parcerias do
Ministério da Saúde
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Primeiros passos:
doenças respiratórias
e imunossupressores

Quando o Ministério da Saúde iniciou
a nova política de articulação de acordos
para transferência de tecnologia em 2009,
uma das frentes escolhidas pela Fiocruz
foi o combate às doenças respiratórias.
Os primeiros acordos foram assinados por
Farmanguinhos com o laboratório espa-
nhol Chemo e o indiano Lupin para a pro-
dução de um antiasmático e uma
combinação de medicamentos 4 em 1
para tuberculose, respectivamente. Am-
bas as iniciativas visavam que a unidade
dominasse a tecnologia de produção para
fornecer o remédio à população brasilei-
ra e a outros países a baixos custos. Com
o antiasmático, por exemplo, o MS pre-
tende economizar cerca de R$ 100 mi-
lhões ao longo de cinco anos e beneficiar
aproximadamente 200 mil pessoas.

Outra linha de produção estratégica
escolhida, bastante demandada pelo SUS,
foi a de medicamentos contra a rejeição
de órgãos transplantados (imunossupres-
sores). Logo em 2010, a Fiocruz, por meio
de Farmanguinhos, assinou contrato de
transferência de tecnologia com o labo-
ratório nacional Libbs Farmacêutica para
a produção do medicamento tacrolimo,
utilizado por pacientes submetidos a trans-
plante de rim. O contrato prevê a transfe-
rência de tecnologia não só para a
produção do medicamento final, mas tam-
bém do seu insumo farmacêutico ativo
(princípio ativo), garantindo, dessa forma,
o controle tecnológico de toda a cadeia
produtiva do tacrolimo.

Mais um acordo nessa linha foi rea-
lizado, em 2011, entre a Fundação e a
multinacional Roche, que permite ao Bra-
sil produzir o medicamento Micofenola-
to de Mofetila, indicado contra a rejeição
de diversos órgãos transplantados. No
mesmo ano, a Fundação forneceu nove
milhões de comprimidos ao SUS. Com a
incorporação de todo o processo de pro-
dução do medicamento, a estimativa é
que o gasto anual do governo diminua
nos próximos anos. Desde 2012, a Fio-
cruz tem produzido 20 milhões de com-
primidos do Micofenolato de Mofetila por
ano. A parceria com a Roche também

prevê intercâmbio científico para o de-
senvolvimento de novos tratamentos e
transferência de tecnologia para a pro-
dução de medicamentos contra câncer,
doenças neurológicas e virais.

Luta contra
o câncer

O trabalho da Fiocruz com base em
parcerias produtivas também inclui o
combate de enfermidade como esclero-
se múltipla, mal de Parkinson, doença
de Gaucher, dentre outras. No entanto,
uma das maiores preocupações para a
assistência ao SUS tem relação com a
luta contra o câncer, que, de acordo com
a Organização Mundial da Saúde (OMS),
é a segunda maior causa de mortes nas
Américas (a primeira são as doenças car-
diovasculares). No total, sete diferentes
acordos entre a Fiocruz e laboratórios in-
ternacionais, como o Bionovis, Orygen e
NT Pharma, têm assegurado a produ-
ção nacional de oncológicos.

A partir de 2015, por exemplo, o L-
Asparaginase, usado no tratamento da
leucemia infantil, passa a ser produzido
no Brasil por meio de parceria firmada
entre a Fiocruz e os laboratórios priva-
dos NT Pharma e Unitec Biotec. A ação
beneficiará a demanda nacional, que
hoje é mais de 3 mil crianças. Além dis-
so, estão contemplados nas parcerias
com Bio-Manguinhos o medicamento
mais caro ofertado no SUS, o Adalimu-
mabe, contra artrite reumatoide, e o
Trastuzumabe, incorporado recente-
mente para o tratamento de mulheres
com câncer de mama. “A expectativa
é que o Trastuzumabe beneficie 20%
das mulheres com câncer de mama em
estágio inicial e avançado”, afirma o
ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

União de
esforços para o
combate à Aids

Os acordos para transferência de
tecnologia firmados pela Fiocruz tam-
bém têm como foco o combate à Aids.
As parcerias estabelecidas nesse cam-
po possibilitaram à Fundação incorpo-
rar tecnologias voltadas à produção de

Como funcionam as PDPs
As Parcerias para o Desenvolvimen-

to Produtivo (PDP) são acordos de trans-
ferência de tecnologia realizados entre
instituições públicas e entidades priva-
das com diretrizes e critérios estabele-
cidos por portaria do Ministério da Saúde
(número 837). O principal objetivo é não
só garantir produtos de fabricação 100%
nacional, dentro de um tempo previa-
mente determinado, mas também di-
minuir os custos de aquisição pelo SUS
de produtos inovadores e de alta essen-
cialidade para a saúde, tendo como foco
a melhoria do acesso da população a
insumos estratégicos. O intercâmbio de
conhecimento entre produtores públicos
e privados também visa ampliar a com-
petitividade das instituições envolvidas
na produção a fim de melhor enfrentar
a concorrência global em um contexto
de incessante mudança tecnológica. Os
produtos produzidos podem ser fárma-
cos, medicamentos, adjuvantes, hemo-
derivados e hemocomponentes, vacinas,
soros, produtos biológicos ou biotecno-
lógicos de origem humana ou animal,
produtos médicos (equipamentos e
materiais de uso em saúde), produtos
para diagnóstico de uso in vitro e mate-
riais (peças, softwares e outros compo-
nentes tecnológicos).

Na Fiocruz e em outros laboratórios
públicos, o processo de formalização de
uma PDP, em geral, passa por oito eta-
pas: seleção do produto e do laboratório
público; avaliação das tecnologias exis-
tentes; escolha da tecnologia e empresa
pública/privada para a parceria; elabo-
ração do projeto executivo e submissão
ao Ministério da Saúde; formalização da
PDP no Grupo Executivo do Complexo
Industrial da Saúde – participam do co-
mitê, além do Ministério da Saúde, re-
presentantes da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), do Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES),
da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC); elaboração e assinatura do con-
trato entre o laboratório público e o par-
ceiro; implementação da parceria; e
registro do produto na Anvisa e a dispo-
nibilização do produto para o SUS.

33R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   N O V E M B R O  D E  2 0 1 3

RM28 - SAIDA CMYK.pmd 26/11/2013, 15:5333



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   N O V E M B R O  D E  2 0 1 334

quatro antirretrovirais nos últimos cin-
co anos. Um deles é o Sulfato de Ata-
zanavir, que passará a ser distribuído
com rótulo nacional ainda esse ano a
partir de uma Parceria de Desenvolvi-
mento Produtivo (PDP) assinada entre
o Ministério da Saúde, através de Far-
manguinhos, e o laboratório internaci-
onal Bristol-Myers Squibb em 2011.

Segundo o diretor de Farmangui-
nhos, Hayne Felipe, a iniciativa reforça
o papel da Fiocruz como instituição pú-
blica cuja missão é a defesa e o fortale-
cimento do SUS. “A parceria para
produção do Atazanavir é mais um pas-
so importante na busca de maior sobe-
rania para a nossa política de combate
ao HIV”, destaca. Consumido por apro-
ximadamente 45 mil pessoas, o ataza-
navir é um antirretroviral da classe dos
inibidores de protease (IP) recomenda-
do como medicamento preferencial,
entre os da categoria, para início de tra-
tamento na composição de esquemas
terapêuticos das diretrizes internacionais

Fundação foi a formulação da dose fixa
combinada (em uma só pílula) dos an-
tirretrovirais tenofovir, lamivudina e efa-
virenz. O acordo, assinado em outubro
do ano passado entre o Ministério da
Saúde, por meio de Farmanguinhos, a
Fundação Ezequiel Dias (Funed/MG) e
o Laboratório Farmacêutico do Estado
de Pernambuco (Lafepe), tem como
proposta simplificar o esquema de tra-
tamento para os pacientes. “As doses
fixas combinadas apresentam sempre
a vantagem de aumentar a adesão dos
pacientes ao tratamento já que dimi-
nuem a quantidade de comprimidos a
serem administrados”, explica Hayne.
Segundo ele, a dose única do antirre-
troviral deve estar disponível no SUS a
partir do segundo semestre desse ano.

A parceria também inclui a produ-
ção nacional dos antirretrovirais em
dose fixa combinada: Lopinavir 200 mg
+ Ritonavir 50 mg, Lopinavir 100 mg +
Ritonavir 25 mg, e o Tenofovir 300 mg
+ Lamivudina 300 mg (2 em 1). “Nos-
sa expectativa é de que os antirretrovi-
rais já possam ser distribuídos no início
do próximo ano e, conforme a mode-
lagem da PDP, em 2017 Farmangui-
nhos inicie sua produção”, revela
Hayne. Ele ressalta que as ações nes-
se campo têm grande importância para
a rede pública de saúde, pois permi-
tem que o Ministério da Saúde tenha
uma maior governabilidade na aplica-
ção da política de combate à Aids com
redução de gastos, ampliando, com
isso, o acesso dos pacientes aos medi-
camentos. “Ações como essas também
fortalecem a indústria farmoquímica
nacional, já que atualmente nossa de-
pendência das importações é extrema-
mente elevada”, acrescenta.

A produção nacional do teste con-
firmatório Imunoblot rápido DPP® HIV
½ também é resultado dos acordos de
transferência de tecnologia assinados
pela Fundação com foco no combate à
Aids. Atualmente desenvolvido pela Fio-
cruz, por meio de Bio-Manguinhos, em
parceria com a fornecedora norte-ame-
ricana de produtos laboratoriais Chem-
bio, o produto é mais sensível e preciso,
além de prover rápido diagnóstico, re-
duzindo o tempo de espera do pacien-
te, que até então poderia levar até um

do Departamento de Saúde dos Esta-
dos Unidos (DHHS, na sigla em inglês),
da Sociedade Internacional Antiviral
(IAS, na sigla em inglês), da Sociedade
Clínica Europeia de Aids (EACS, na si-
gla em inglês) e da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

O acordo, firmado para os próximos
cinco anos, prevê a transferência de
tecnologia do princípio ativo pelo Bris-
tol-Myers Squibb a um laboratório pri-
vado nacional e do medicamento a
Farmanguinhos, que vai produzi-lo. A
parceria ainda engloba aquisição de
maquinários e equipamentos além da
capacitação dos profissionais brasileiros
por especialistas do laboratório interna-
cional. O atazanavir passará a ser fabri-
cado com a tecnologia nacional a partir
de 2015 e, até 2017, serão produzidas
99 milhões de cápsulas do medicamen-
to na apresentação de 300 mg e 28
milhões de cápsulas de 200 mg.

Outro fruto de parcerias de trans-
ferência de tecnologia firmadas pela

A atuação da
Fiocruz promove
uma economia
estimada de R$ 6,5
milhões para o MS
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mês.  “Por não necessitar de infraestru-
tura laboratorial, o kit diagnóstico che-
ga a locais remotos e permite a
confirmação de infecção pelo HIV em
até 20 minutos. Outra vantagem é a
obtenção do resultado na hora, na pre-
sença do paciente, evitando a troca de
amostras, o que resulta em alta confia-
bilidade”, explica o gerente de projeto
de testes rápidos de Bio-Manguinhos,
Pedro Paulo Ferreira Ribeiro. Segundo
ele, além de auxiliar o Ministério da
Saúde nas ações de controle da doen-
ça, o produto tem custo cinco vezes
menor comparado ao exame padrão,
gerando uma economia significativa de
despesas do governo.

Distribuído pelo Ministério da Saú-
de aos centros de testagem e aconse-
lhamento da rede pública desde 2011,
o produto ainda está em fase de trans-
ferência tecnológica e terá nacionali-
zação completa a partir de 2015. Além
do Imunoblot rápido, Bio-Manguinhos
também produz o teste rápido HIV-1/
2, fruto de acordo assinado em 2004
também com a Chembio.

Kits de
diagnóstico rápido

A Fundação também tem investido
em um acordo de parceria público-pri-
vada para o desenvolvimento em terri-
tório nacional de um dispositivo que
permite o diagnóstico rápido e simultâ-
neo de doenças, a partir de apenas uma
gota de sangue do paciente e sem a
necessidade de análise laboratorial. Pro-
duzido com base na parceria entre a
Fiocruz Paraná e a empresa Lifemed, o
kit auxilia a detecção de doenças infec-
ciosas como toxoplasmose, rubéola, sí-
filis, Aids e hepatite B em mulheres no
período pré-natal que realizam consul-
tas no programa Rede Cegonha do MS.
O dispositivo é portátil e permite que o
resultado seja dado no próprio consul-
tório em até 30 minutos, o que facilita
a realização de testes em áreas de difí-
cil acesso. Criado pela Universidade
Federal do Paraná, o kit nacional che-
gará ao SUS em 2014.

“Este projeto possui especial impor-

tância, pois se refere a um desenvolvi-
mento 100% nacional e à primeira PDP
na área de equipamentos, demons-
trando que políticas adequadas e fon-
tes de financiamento seguras podem,
de fato, induzir ao desenvolvimento
tecnológico e industrial do país”, co-
mentou Mário Moreira, representante
da Fiocruz Paraná. “Para o SUS, o pro-
jeto representa a possibilidade de de-
senvolvimento de varias aplicações
nessa mesma linha. Embora a primei-
ra aplicação seja para diagnosticar do-
enças durante o período da gravidez,
como suporte ao programa Rede Ce-
gonha, nossa expectativa é de que
vários produtos para diagnóstico sejam
desenvolvidos para atender outras de-
mandas do MS”.

A parceria teve início em 2011 e o
MS programou investir cerca de R$ 950
milhões com a compra em escala pro-
gressiva durante o período de cinco anos.
A economia gerada será de mais de R$
177 milhões, com redução em cerca de
30% no preço individual do item. Em
2014, serão produzidos 2 milhões de kits

A Fiocruz tem investido em
PDPs para a produção de
imunizantes, vacinas e kits de
diagnóstico rápido
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a R$ 30,40 cada. Com o provável au-
mento de encomendas, no último ano
(2019), serão produzidos 10 milhões,
sendo o preço estimado de R$ 21,50.
De acordo com o MS, nestes cinco anos
de distribuição, os kits nacionais, que
continuarão a ser produzidos pela Fio-
cruz, serão suficientes para abastecer a
rede pública em todo o país.

“Estamos entrando na fase inter-
mediária do projeto: já desenvolvemos
uma versão aprimorada do dispositivo
e o primeiro protótipo, com participa-
ção do nosso parceiro privado, a Life-
med. A expectativa é de que no
segundo trimestre do próximo ano se
inicie o estudo piloto, primeira etapa
de validação em campo do kit de di-
agnóstico. Esta etapa conta com apoio
do Instituto Nacional da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz), onde o produto
será desafiado”.

Transferência de
tecnologia nacional
para outros países

O investimento que a Fiocruz tem
realizado na troca de conhecimentos
e tecnologia também tem beneficiado
outros países. Em 2010, a Fundação
assinou um acordo de transferência de

História das
parcerias produtivas
na Fiocruz remonta à
década de 30

Antes mesmo de serem oficial-
mente denominados Parcerias de De-
senvolvimento Produtivo pelo Ministério
da Saúde, diferentes acordos para
transferência de tecnologia foram arti-
culados pela Fiocruz ao longo de sua
história. A primeira parceria firmada
pela instituição foi efetuada na déca-
da de 1930 com a norte-americana
Fundação Rockefeller. O objetivo era
trazer para o país os conhecimentos
necessários para a produção da vaci-
na contra febre amarela. Em 1936, a
Fundação Rockefeller instalou no cam-
pus de Manguinhos da Fiocruz um pré-
dio para produzir o imunizante e
centralizar todas as pesquisas sobre a
patologia, clínica e epidemiologia da
doença. A parceria durou até 1950,
quando a Fundação Rockfeller se reti-
rou do país e passou a responsabilida-
de de produção da vacina para a
própria Fiocruz.

Outra parceria significativa foi re-
alizada na década de 1970 e ajudou
a desenvolver o que hoje é a unida-
de de Bio-Manguinhos. Na época, o
país estava passando por uma epi-
demia de meningite (somente em
São Paulo, mais de 2.500 pessoas
morreram em decorrência da doen-
ça). A Fiocruz recorreu à ajuda do
Instituto Mérieux, já que seu funda-
dor, o microbiólogo Charles Mérieux
(1907-2001), foi o pioneiro na pro-
dução industrial da vacina meningo-
cócica para seres humanos. O
pesquisador construiu um laborató-
rio na Fundação especialmente pro-
jetado para suprir a demanda
brasileira de 90 milhões de doses da
vacina. Ao assimilar essa tecnologia,
o Brasil foi capaz de produzir vacinas
bacterianas em uma escala industri-
al, o que permitiu um salto tecnoló-
gico em Bio-Manguinhos. Em 1978,
quando um novo surto de meningite
ocorreu no Rio de Janeiro, a Fiocruz
já estava produzindo vacinas para pro-
teger a população.

tecnologia com a empresa farmacêu-
tica indiana Cipla para a produção de
um medicamento para o combate à
malária no sudeste asiático. A parce-
ria foi possível devido à certificação
dada pela Organização Mundial da
Saúde ao medicamento denominado
ASMQ – combinação de dose fixa de
artesunato (AS) e mefloquina (MQ) –
desenvolvido por Farmaguinhos em
conjunto com a organização de pes-
quisa e desenvolvimento sem fins lu-
crativos Medicamentos para Doenças
Negligenciadas (DNDi, na sigla em in-
glês). A Fiocruz disponibilizou especia-
listas tanto para fazer a transferência
das técnicas de controle de qualidade
do produto quanto para a fabricação
do medicamento na Índia. Registrado
na Malásia em 2012 e na Índia em
2011, país onde mais de 18 mil paci-
entes adultos já foram tratados com o
novo medicamento, o ASMQ é uma
das cinco combinações baseadas em
artemisina (ACTs) recomendadas pela
OMS para o tratamento da malária
provocada pelo parasita P. falciparum,
tornando-se a primeira linha de trata-
mento para a doença em diversos pa-
íses do sudeste da Ásia. A malária
ocupa o quinto lugar entre as doenças
que mais matam em todo o mundo. O
maior número de mortes está registra-
do na África e na Ásia.
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ANO MEDICAMENTO CLASSE TERAPÊUTICA UNIDADE FIOCRUZ LABORATÓRIO PRIVADO

1 2009 Formoterol + Budesonida Antiasmático Farmanguinhos Chemo

2 2009 Rifampicina+Isoniazida Tuberculostático Farmanguinhos Lupin
+ etambutol+ pirazinamida

3 2009 Tacrolimo 1 mg 5 mg Imunossupressor Farmanguinhos Libbs

4 2010 ˜etainterferon 1a Esclerose múltipla Bio-Manguinhos Aché

5 2010 Sirolimo Imunossupressor Farmanguinhos Libbs

6 2010 Taliglucerase Doença de Gaucher Bio-Manguinhos Protalix

7 2010 Pneumocócica decavalente Vacina Bio-Manguinhos GSK

8 2011 Atazanavir Antirretroviral Farmanguinhos Bristol (bms)

9 2011 Micofenolato de Mofetila Imunossupressor Farmanguinhos Roche

10 2011 Pramipexol AntiParkinsoniano Farmanguinhos Boehringer

11 2011 Sevelamer Hiperfosfatemia Bahiafarma/ Cristalia/itf
Farmanguinhos

12 2011 Teste diagnóstico Rede cegonha ICC Lifemed

13 2012 Budesonida + Formoterol Antiasmático Farmanguinhos Chronepigen
Salbutamol, Budesonida

14 2012 Docetaxel Antineoplásico Farmanguinhos Quiral

15 2012 Etanercepte Artrite Reumatóide Bio-Manguinhos Bionovis

16 2012 Rituximabe Oncológico/ Artrite Reumatóide Bio-Manguinhos Bionovis

17 2012 Lopinavir(100mg)+ Ritonavir(25mg) Antirretroviral (Kaletra) Farmanguinhos Cristalia
Lopinavir(200mg)+Ritonavir(50mg)

18 2012 Tenofovir(300mg)+ Lamivudina(300mg) Antirretroviral Farmanguinhos Cristalia; Blanver;
Tenofovir (300mg)+Lami(300mg) Globe Química; Cyg; Nortec
+Efavirenz(600mg)

19 2012 Tetraviral (varicela, sarampo, caxumba Vacina Bio-Manguinhos GSK
e rubéola)

20 2012 Imatinibe (mesilato) 100 mg 400 mg Antineoplásico Farmanguinhos Cristalia; Alfa-Rio,
Ems; Globe

21 2013 Darunavir (300 mg) Antirretroviral Farmanguinhos Apotex

22 2013 Trastuzumabe Oncológico Bio-Manguinhos Orygen, Alteogen

23 2013 Cetuximabe Oncológico Bio-Manguinhos Bionovis

24 2013 L-Asparaginase Oncológico Farmanguinhos NT Pharma / United Biotec

25 2013 Filgastima Oncológico Bio-Manguinhos Eurofarma

26 2013 Rituximabe Oncológico/ Artrite Reumatóide Bio-Manguinhos Bionovis

27 2013 Adalimumabe Artrite Reumatóide Bio-Manguinhos Orygen, Alteogen

28 2013 Certolizumabe Artrite Reumatóide Bio-Manguinhos UCB Pharma, Meizler

29 2013 Infliximabe Artrite Reumatóide Bio-Manguinhos Bionovis

30 2013 Insulina Diabetes Farmanguinhos Biomm

31 2013 Insulina Diabetes Farmanguinhos Indar

32 2013 Somatropina Hormônio de crescimento Bio-Manguinhos Cristália

33 2013 Bevacizumabe Oncológico/ degeneração Bio-Manguinhos Orygen, Alteogen
macular relacionada à idade

PDPS DA FIOCRUZ FORMALIZADAS JUNTO AO MS
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Akira Homma, Antonio Luiz Figueira
Barbosa e Artur Roberto Couto*

esquisar uma invenção ou
negociar o conhecimento
por meio de transferência
de tecnologia? Nos países
desenvolvidos, as opções

não se contradizem, ambas são eco-
nômica e estrategicamente racionais.
Entretanto, nos países em desenvolvi-
mento, os defensores da pesquisa com
decorrente invenção retiram a opção
pela transferência de tecnologia por
julgarem que o fornecedor jamais vai
transferir com total transparência e
sempre ocultará o principal. Certos
cuidados devem ser assumidos. Por
exemplo: cláusulas comerciais restriti-
vas, impedindo e/ou limitando o pleno
processo de invenção e comercializa-
ção, são práticas comumente adota-
das pela parte ofertante. A negociação
de uma tecnologia deve garantir a in-
formação de todas as técnicas envolvi-
das no processo produtivo e na
fabricação de insumos que não este-
jam disponíveis comercialmente, visan-
do, ao final do contrato, a plena
independência do demandante em re-
lação ao parceiro tecnológico.

Os acordos de transferência de tec-
nologia firmados pelo Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz) trazem elementos
distintivos de como é possível combinar
duas estratégias aparentemente vistas
por muitos como antagônicas: investir

em pesquisa e desenvolvimento inter-
no e assinar acordos de transferência
de tecnologia. Desde então, foi inicia-
da uma nova base de negociação de
transferência de tecnologia, utilizando-
se de um forte indutor: o poder de com-
pra do governo brasileiro, pelo qual o
Estado garante a total transferência de
tecnologia. Com esses acordos, o insti-
tuto assume uma posição totalmente in-
dependente do ofertante e capaz de re-
produzir todas as etapas de produção
de um determinado produto.

Foram incorporadas ao portfólio de
Bio-Manguinhos as vacinas Haemophi-
lus influenzae tipo b (Hib), tríplice viral
(caxumba, sarampo e rubéola), rotaví-
rus, pneumococos e, recentemente,
varicela, em parceria com GlaxoSmi-
thKline. Além dos biofármacos alfae-
poetina humana recombinante e
alfainterferona 2b humana recombi-
nante, em acordo com o Centro de
Imunologia Molecular (CIM) e o Cen-
tro de Engenharia Genética e Biotec-
nologia (CIGB), institutos cubanos; e
dos reativos para diagnóstico DPP (dual
path platform) para HIV, leptospirose,
leishmaniose e Imunoblot HIV, em par-
ceria com a empresa Chembio.

Isto permitiu, ainda, o atendimen-
to à outra tendência mundial, que é a
combinação de vacinas. A partir dos
conhecimentos absorvidos ao longo dos
processos de transferência de tecnolo-
gia foram desenvolvidas nacionalmen-
te as vacinas tetravalente bacteriana
DTP-Hib (difteria, tétano, pertussis e

Tecnologia:

Hib) – futuramente será a vez da pen-
tavalente DTP-Hib-Hepatite B, ambas
em parceria com o Instituto Butantan
–, e a heptavalente DTP-Hib-HepB-IPV-
MenC (incluindo poliomielite inativa-
da e meningite C). Esta última em
parceria com Butantan, Fundação Eze-
quiel Dias (Funed) e Sanofi Pasteur.

A transferência de tecnologia traz,
como principal benefício para a econo-
mia brasileira, a substituição de impor-
tação, com a consequente economia de
divisas para o país, além da garantia
do abastecimento e ampliação do aces-
so da população a produtos de alto
valor agregado e impacto para o SUS,
gerando empregos diretos e indiretos,
aumento de pessoal qualificado e for-
talecimento de toda a cadeia produti-
va. Os países em desenvolvimento, ao
negociar uma transferência de tecnolo-
gia, devem considerar todas estas variá-
veis e estar cientes de sua força no
processo de negociação, bem como os
ganhos positivos que uma estratégia com-
binada pode gerar a longo prazo.

*Akira Homma é presidente do
Conselho Político e Estratégico de Bio-
Manguinhos; Antonio Luiz Figueira Bar-
bosa é consultor de propriedade
intelectual de Bio-Manguinhos; e Ar-
tur Roberto Couto é o diretor do Insti-
tuto de Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz).

* Texto originalmente publicado no
jornal O Globo.
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OPINIÃO

inventar ou

transferir?
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Luciene Paes e Tatiana Vargas

m agosto de 2013 com-
pletaram-se dez anos que
o campo da saúde públi-
ca perdeu um de seus
grandes nomes: o médi-

co sanitarista e ex-presidente da Fio-
cruz Sergio Arouca. Durante sua gestão
na instituição, Arouca, que também foi
militante do movimento da Reforma
Sanitária, trouxe importantes debates
e propostas vinculadas à área da saú-
de, ciência e tecnologia.  Com o intui-
to de relembrar o legado deixado pelo
sanitarista, a Fiocruz criou uma comis-
são a fim de planejar uma série de
eventos como seminários, audiovisuais,
entre outras atividades.

Atividades e projetos lembram os
dez anos de morte do sanitarista

E Arouca

HOMENAGEM

Foto: Arquivo CCS/Fiocruz

Uma década sem
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“A principal história de Arouca se
deu na Fiocruz, instituição que soube
coletivamente se reinventar, permitindo
‘voos’ maiores a todos nós. É verdade
que temos muito ainda que ‘voar’. Sen-
do assim, nada melhor do que convidar
novamente Arouca para estar conosco
de algum modo”, afirmou o vice-presi-
dente de Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional (VPGDI/Fiocruz), Pedro Barbosa.
Segundo ele, o trabalho de recuperação
e valorização do papel de político e pro-
fissional desempenhado por Arouca é
muito gratificante para todos os envolvi-
dos na comissão. “Se temos hoje cla-
mor por mais mudança e cidadania, é
porque Arouca encarnava esse anseio e,
como poucos, soube articular e liderar
para mudar”, declarou.

Diversas são as atividades elabora-
das em homenagem a vida e obra

do sanitarista: a Biblioteca Virtu-
al Sergio Arouca, iniciativa do
Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict/Fiocruz), vai incorpo-
rar a seu acervo novos materiais;
a VideoSaúde Distribuidora da
Fundação vem se empenhando

em resgatar a memória da saú-
de pública brasileira e co-

meçou o projeto piloto
desse processo de digi-
talização com a confe-

rência Democracia é
Saúde, proferida por

Arouca durante a 8ª
Conferência Nacio-

nal de Saúde; o
canal oficial da

Fiocruz no YouTube disponibilizou dois
vídeos inéditos sobre o sanitarista (O SUS
do Brasil: um projeto para a saúde –
que conta a história do Sistema Único
de Saúde no Brasil com foco na partici-
pação de Arouca – e Arouca, meu ir-
mão: uma trajetória a favor da saúde
coletiva, que apresenta depoimentos de
companheiros do sanitarista acerca de
sua trajetória). Os dois filmes integram
o Projeto Memória Sergio Arouca, de-
senvolvido no Programa de Pós-Gradu-
ação em Memória Social da Unirio,
com apoio da Unesco, do Ministério
da Saúde e da Fiocruz; e o Canal Saú-
de vai incluir em sua grade de progra-
mas, até o final do ano, uma série de
pautas e reportagens sobre  a trajetória
e legado de Arouca (o site do veículo
também terá uma área dedicada a pro-
gramas que tiveram a participação do
ex-presidente da Fiocruz).

Além disso, a Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) promoveu
a Semana Sergio Arouca, com diversas
mesas redondas que abordaram diferen-
tes temáticas no contexto da 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, entre elas, a
crise atual do SUS e o papel dos movi-
mentos sociais nas políticas de saúde,
além de rodas de conversa pautadas em
assuntos como serviço civil obrigatório
na saúde e violência e racismo. O evento
também contou com a apresentação do
vídeo O pensamento crítico de Sergio
Arouca e uma exposição fotográfica
com registros históricos da 8ª Conferên-
cia e da Constituinte de 1988.

Homenagem a
Arouca marca evento

Na semana de 3 a 6 de setembro
de 2013, a Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz)
comemorou seu 59º aniversário. Com
o tema Ensp: pensamento crítico em
saúde – A Reforma Sanitária em ques-
tão, a instituição elegeu como objeto
de discussão os 25 anos da criação do
SUS e os dez anos da morte do sani-
tarista Sergio Arouca. A semana teve
quatro dias de atividades, com a rea-
lização de mesas-redondas que dis-
cutiram o contexto da 8ª Conferência
Nacional de Saúde, a crise atual do
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SUS e o papel dos movimentos soci-
ais nas políticas de saúde.

Na abertura do evento, em 3 de se-
tembro, a emoção tomou conta do au-
ditório da Escola. As homenagens
começaram com a apresentação do ví-
deo O pensamento crítico de Sergio
Arouca, produzido pelo Canal Saúde,
que trouxe discursos e momentos histó-
ricos da militância do médico-sanitaris-
ta na luta pela Reforma Sanitária.
Frases emblemáticas mostraram mais
uma vez que, mesmo após uma déca-
da de ausência, seu discurso continua
mais vivo que nunca. “O maior inimi-
go do pensamento autoritário é o pen-
samento crítico”; “Saúde é o resultado
do desenvolvimento econômico-social
justo”; “O projeto da Reforma Sanitária
brasileira é, acima de tudo, um projeto
que quer a melhoria da qualidade de
vida da população”, foram algumas das
frases de Arouca lembradas no vídeo.

O presidente da Fiocruz, Paulo Ga-
delha, citou as transformações do país
ao longo dos últimos dez anos e imagi-
nou qual seria a visão do sanitarista. “Du-
rante este tempo, tivemos resultados
positivos e muitas frustações também.
Penso qual seria o olhar de Arouca so-
bre este período. Não apenas do ponto
de vista da análise, mas quais seriam
suas propostas e forma de atuação. Nos-
sos indicadores relacionados à qualida-
de de vida e inclusão social no campo
da saúde tiveram muitos avanços, mas
ainda temos um SUS que apresenta de-
safios enormes”, expôs.

Gadelha ainda comentou a agen-
da da semana comemorativa dos 59
anos da Ensp. “A programação escolhi-
da para a semana vai nos trazer mo-
mentos ricos de reflexão, mas, além
disso, vai deixar algo muito caro da tra-
jetória de Arouca, que é a construção
da visão contemporânea do protagonis-
mo da Fiocruz como uma instituição que
recuperou as dimensões que estavam
em seu projeto original: a de pensar um
modelo de desenvolvimento, um mo-
delo de país, além da cidadania como
elemento da questão civilizatória, con-
forme dizia nosso querido Arouca”.

O diretor da Escola, Hermano Cas-
tro, afirmou que o discurso do sanitaris-
ta ainda se faz atual no campo da saúde.
Para ele, a imagem do ex-presidente

da Fiocruz está diretamente ligada à
saúde pública brasileira. “O significado
da saúde pública brasileira que Arouca
nos passou é o que queremos transmitir
para as centenas de alunos que pas-
sam por aqui. Recuperar essa identida-
de foi o que pensamos quando optamos
pela Semana Sergio Arouca. Precisamos
refletir sobre os grandes temas nacionais
que vivenciamos hoje e recuperar todo
o legado de Arouca. O SUS, mesmo com
todos os problemas que enfrenta, é um
exemplo pleno da realização da cidada-
nia da sociedade brasileira”, enfatizou.

Cebes e
Abrasco recebem
homenagem

Após a cerimônia de abertura, foi
a vez de duas entidades de suma im-
portância na construção da Reforma
Sanitária serem homenageadas: a As-

sociação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) e o Centro Brasileiro de Estu-
dos em Saúde (Cebes). Paulo Amarante,
pesquisador da Ensp, entregou à diretora
do Cebes, Ana Costa, uma placa em ho-
menagem a atuação do Centro.

Amarante apontou várias conquis-
tas do Cebes, como a revista Saúde
em Debate, que completa 37 anos e
consegue manter seu perfil acadêmi-

co e pensamento crítico, e a coleção
de livros que problematizam a crítica
em saúde no Brasil. “O Cebes passou
por muitas dificuldades ao longo des-
tes anos, mas nunca morreu. Hoje, te-
mos um site que é um dos mais
consultados na área no Brasil, com 70
mil acessos. É um prazer estar aqui
para prestar essa homenagem ao Cen-
tro Brasileiro de Estudos em Saúde”,
enfatizou.

Em seguida, foi a vez de a Associ-
ação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) ser reverenciada. Para pres-
tigiá-la, seu ex-presidente, Arlindo Fá-
bio, entregou a José Noronha, que
representou o atual presidente, Luiz
Eugênio Portela, a homenagem. Arlin-
do lembrou também que o conceito de
saúde coletiva criado pela Abrasco si-
nalizou o protagonismo nos eventos de
maior relevância no campo da saúde
coletiva. “A Abrasco e o Cebes fize-
ram e fazem parte do Sistema Único

de Saúde”. Por fim, apontou que os
mais jovens precisam se empenhar
para conhecer a história da saúde no
Brasil. Ao final da cerimônia de aber-
tura da Semana Sergio Arouca e das
homenagens ao Cebes e à Abrasco,
os participantes foram convidados a co-
locar a máscara de Sergio Arouca –
uma caricatura feita por Ziraldo – em
homenagem ao guru da saúde públi-
ca.

Durante a homenagem, algumas
das frases mais memoráveis de
Arouca foram assistidas em
vídeo (foto: Virginia Damas)
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Militantes históricos
relembram lutas

Com o tema A 8ª Conferência Na-
cional de Saúde e o SUS: a Reforma
Sanitária acabou?, a primeira mesa-re-
donda comemorativa dos 59 anos da
Ensp teve um significado importante. O
pesquisador Ary Miranda, coordenador
da atividade, apresentou os dois pales-
trantes, Sônia Fleury e Nelson Rodrigues
dos Santos, como duas "fontes primári-
as" da Reforma Sanitária. Sônia defen-
deu o Sistema Único de Saúde (SUS),
mas criticou a administração da preca-
riedade. “Parte dos gestores da saúde
assume a conivência com o mercado
por meio das organizações sociais, or-
ganizações da sociedade civil de inte-
resse público, parcerias público-privada”.

No início do evento, foi exibido o
vídeo História das conferências de saú-
de, produzido pelo Canal Saúde. A oi-
tava edição desses eventos, ocorrida
em 1986, foi a mais representativa,
com a participação de cerca de 4 mil
pessoas, e lançou as bases do SUS.

 Sônia Fleury disse estar animada
com as manifestações atuais. “É mui-
to bom que as pessoas tenham ido às
ruas reivindicar um SUS padrão Fifa.
Não pediram planos de saúde mais
baratos. Exigem responsabilização pela
corrupção, prestação de contas”.

Ela lembrou que o conceito de refor-
ma sanitária, apesar de seu referencial
teórico advir do modelo italiano, surgiu
na Ensp, pronunciado pela pesquisadora
da Fiocruz Cristina Possas. A Reforma Sa-
nitária, explicou a sanitarista, tem dois
componentes: instituinte e instituído. “O
instituinte é o desejo de ruptura, de um
projeto diferente, estabelecimento de
estratégias e alianças. Hoje, há uma pul-
são instituinte forte, um desejo de apro-
fundar a democracia, de construção de
uma agenda pública”, disse.

Já o instituído, afirmou Sônia, é o
SUS que foi construído. “Existia uma ten-
são entre o movimento sanitário e a ins-
titucionalização. Dentro do movimento,
ocupávamos dois espaços conflituosos:
um grupo era da Previdência Social; ou-
tro, a Fiocruz. O SUS nasce dentro da
seguridade social. O grande ganho da

Constituição Federal de 1988 foi tirar os
direitos sociais da ordem econômica e
dar a eles a primazia de direito social”.

No entanto, ela admitiu que o erro
do movimento foi pensar que institucio-
nalizar o SUS seria suficiente, apesar de
reconhecer que a maior criatividade foi
colocar o instituinte dentro do instituído,
ou seja, a conferência dentro do sistema.
“Ficamos voltados para administrar um
Estado que não é nosso”, concluiu. “Per-
demos a capacidade de nos sensibili-
zar. Falta solidariedade com a população
que chega ao hospital e não é atendi-
da. Perdemos a ligação orgânica com a
sociedade”. Segundo Sônia, a Reforma
Sanitária que culminou na criação do
SUS não era setorial, mas sim um pro-
jeto de democracia, de sociedade. “Só
tem uma saída: radicalizar a democra-
cia, radicalizar a Reforma Sanitária”.

Nelson Rodrigues dos Santos relem-
brou momentos históricos da Reforma
Sanitária com saudosismo. “Apesar da
ditadura, os anos de 1970 foram anos
dourados, quem diria, pela capacidade
de mobilização, fé no futuro e noção
de força social. A partir dos anos de
1990, nem tão dourados assim”. De
acordo com ele, o subfinanciamento do
SUS começou nos anos 1990, quando
metade da previsão orçamentária foi cor-
tada. Isso acarretou um desinvestimen-
to na capacidade instalada dos serviços
de saúde e uma incapacidade de
atender a população que crescia vul-
tosamente. Além disso, disse ele, os

recursos humanos passavam por ter-
ceirizações crescentes.

Apesar de metade da população ter
sido incluída no sistema de saúde em
uma década, os pagamentos são por
procedimentos, disse o sanitarista. “A
média e alta complexidades são a en-
trada principal da população, gerando
grandes desperdícios e diagnósticos tar-
dios. Paralelamente, aconteceram, nos
anos 2000, subversões crescentes dos
recursos. Hoje, o Tesouro Nacional co-
bre a rentabilidade dos planos privados”.

Nelson denunciou o novo rumo atu-
al: o anti-SUS, que quer riscar o sistema
da Constituição. “As classes médias e
as centrais sindicais estão cobertas pelos
planos privados. Então, só os pobres são
atendidos pelo SUS”. Para ele, resta
apenas a resistência. Nelson exemplifi-
cou os casos positivos como a perma-
nência dinâmica do Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes) e da Associa-
ção Brasileira de Saúde Coletiva (Abras-
co) e os movimentos das ruas. “A
sociedade não quer saber deste Estado”.

 Por fim, Nelsão, como é chamado
carinhosamente pelos amigos, disse tra-
zer uma visão de militante idoso que
começou no movimento municipal de
saúde, nos idos de 1970, nas periferias
urbanas. Por ocasião da 8ª Conferên-
cia, ocorreu o casamento sinérgico,
quando encontrou jovens sanitaristas
discutindo conceitos como a universa-
lidade. Ele completou sua fala com elo-
gios ao papel histórico da Ensp.

8ª Conferência Nacional de Saúde: o nascimento do SUS
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A voz
movimento
  sanitário
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MEMÓRIA
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Filipe Leonel

programa Radis (Reu-
nião, Análise e Difusão
de Informação sobre Saú-
de), da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio

Arouca (Ensp/Fiocruz), completou 31
anos em agosto de 2013 e reflete, ain-
da, os ideais da Reforma Sanitária bra-
si leira que fundamentaram seu
lançamento. Criado em 1982, na efer-
vescência do movimento, foi pioneiro
em abordar o conceito de saúde de
forma ampliada e utilizar linguagem
jornalística para alcançar seu público-
alvo nos mais diversos cantos do país,
especialmente nos debates do movi-
mento sanitário.

O programa surgiu no mesmo ano
em que se confirmaram os primeiros
casos de Aids no Estado de São Paulo
e a Fiocruz lançava o primeiro lote da
vacina brasileira contra o sarampo. Du-
rante seus 20 primeiros anos, publicou
as revistas Tema, com a intenção de
aprofundar assuntos específicos da saú-
de; Dados, que analisava informações
epidemiológicas; e Súmula, que se pro-
punha a acompanhar, sob um olhar
crítico, as notícias a respeito da saúde
publicadas na imprensa.

Mas o projeto precisou transpor
obstáculos. O primeiro, em 1984,
quando o orçamento sofreu cortes, e
o Radis precisou reduzir a periodici-
dade das publicações. Porém, em
1985, houve muito o que noticiar e
debater, começando pela publicação
da Carta de Montes Claros — Muda
Saúde, resultado do 3º Encontro Na-
cional de Secretários Municipais de
Saúde. Nela, uma série de diretrizes
que orientariam a Política Nacional
de Saúde do que seria o governo de
Tancredo Neves, a semente da mu-
nicipalização do sistema de saúde.
Além de recomendar a transferência
do antigo Instituto Nacional de Assis-
tência Médica da Previdência Social
(Inamps) para o Ministério da Saúde,
indicava que a descentralização do
sistema deveria começar pelas secre-
tarias estaduais e municipais de Saú-
de, além das superintendências
regionais do instituto.

Naquele mesmo ano, Sergio
Arouca foi indicado pela comunida-
de da Fiocruz para presidir a Funda-
ção. O sanitarista deu nova dinâmica
à instituição ao criar um projeto de
reestruturação, amplamente discuti-
do, e promover a revitalização do
Radis. O programa ganhou impulso e
nova coordenação da sanitarista Cé-
lia Almeida, então assessora do Ga-
binete da Presidência da Fiocruz e
coordenadora de projetos estratégi-
cos. “A iniciativa de revigorar o Ra-
dis se deu na época áurea do
movimento pela Reforma Sanitária,
durante a transição democrática”,
lembrou Célia em entrevista à revis-
ta Radis nº 56. Um novo objetivo foi
atribuído ao Radis: o projeto seria o
‘arauto’ da reforma difundindo o de-
bate político e técnico em torno da
proposta de reorganização do siste-
ma de saúde e, principalmente, for-
talecendo a coesão polít ica do
movimento sanitário.

Para dar conta dessa nova dinâ-
mica, ele foi incorporado à Presidên-
cia da Fiocruz, vinculado ao Centro
de Informações em Saúde e à Coor-
denadoria de Comunicação Social. A
equipe, composta originalmente de
economistas, sociólogos, médicos-
sanitaristas, demógrafos e estagiári-
os com formação em história e
ciências sociais, agregou pouco a pou-
co profissionais de jornalismo. “Como
parte desse processo, fizemos uma re-
discussão dos conteúdos das publica-
ções, de seus formatos, layout e
linguagem. Decidiu-se que era impor-
tante incorporar jornalistas, entrevis-
tar diferentes atores, publicar debates
sobre temas específicos politizando a
discussão da reforma”, completou
Célia na mesma entrevista.

A participação de jornalistas da
grande imprensa buscava uma abor-
dagem mais acessível às questões da
ciência, tecnologia e saúde, além de
difundir as teses do Movimento Sani-
tário, que serviram de base para a
Constituição de 1988 e a Lei Orgâni-
ca da Saúde. A iniciativa teve resulta-
do. Em 1986, a equipe produziu duas
revistas Dados, uma Tema e duas Sú-
mula. Em agosto, a de maior impac-

to, a Tema nº 7, trouxe a avaliação
da 8ª Conferência Nacional de Saúde
e suas deliberações, que embasariam
a criação posterior do Sistema Unifi-
cado e Descentralizado de Saúde
(Suds). O texto de apresentação, de
autoria de Sérgio Portella, com edi-
ção do jornalista Ralph Viana, afirma-
va ter sido o objetivo da conferência
“obter subsídios visando contribuir
para a reformulação do Sistema Na-
cional de Saúde e proporcionar ele-
mentos para se debater a saúde na
futura Constituinte”.

”A Radis foi pioneira em abordar
o conceito de saúde de forma ampli-
ada e utilizar linguagem jornalística.
Na Constituinte, na votação da Lei
Orgânica da Saúde e durante todo o
processo de municipalização e im-
plantação do Sistema Único de Saú-
de, transformou-se num espaço de
intenso debate de ideias sobre as ex-
periências em curso. Não ter uma li-
nha editorial chapa branca, nem da
Fiocruz nem do Ministério da Saúde,
rendeu-lhe credibilidade. Mas acre-
dito que outras alternativas de comu-
nicação no campo da saúde são
essenciais para que o maior número
de vozes em prol da saúde pública
possam ser ouvidas, rompendo o mo-
nopólio dos grandes veículos de co-
municação”, admitiu Rogerio Lannes,
atual editor da revista, e que chegou
à Radis em 1987, a convite dos jor-
nalistas Álvaro Nascimento e Marcus
Barros Pinto.

Em 2002, no seu vigésimo ani-
versário, uma grande mudança: as
revistas lançadas em 1982 deram lu-
gar à Radis que, com projetos edi-
torial e gráfico inteiramente novos e
um volume muito maior de páginas
por ano, se manteve coerente com
sua linha editorial e histórica. Com
uma tiragem de 83,2 mil exempla-
res, caracteriza-se por um jornalis-
mo crítico, investigativo, aberto ao
debate de diferentes correntes de
pensamento e comprometido com a
defesa de que o Estado cumpra sua
obrigação constitucional relacionada
à saúde da população.

* com informações da Radis nº 60
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O museu itinerante da Casa de Oswaldo Cruz esteve em 66 municípios da Região Sudeste (foto: Marcus Soares)

Haendel Gomes

projeto Ciência Móvel –
Vida e Saúde para Todos
promove há sete anos a
divulgação científica.
Para isso, leva às cidades

da Região Sudeste módulos interativos
como o Girotech (um equipamento que
discute a falta de referência que gravi-
dade nos dá e que se parece com os
utilizados em treinamento de astronau-
tas da Nasa), o Planetário Inflável (re-
vela segredos do universo), exposições
(Dengue, Vias do coração, Energia),
oficinas e jogos multimídia, abordan-
do diversos campos do conhecimento,
da astronomia à física, da biologia à

Meio milhão de atendimentos
Projeto Ciência Móvel – Vida e Saúde para Todos divulga a ciência pelo Brasil

paleontologia. Os organizadores da ini-
ciativa, que tem apoio do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), do Ministério da Cultura e de
patrocinadores privados, estão come-
morando a marca de mais de meio
milhão de visitantes. O coordenador do
projeto, Marcus Soares, não tem dúvi-
das de afirmar, mesmo reconhecendo
a existência de complexidades em
muitos de seus campos, que a “ciên-
cia pode ser divertida!”. Soares é bió-
logo e educador do Museu da Vida,
um departamento da Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz).

Soares diz que “nesses sete anos
passamos por muitas dificuldades insti-
tucionais, principalmente de recursos

financeiros para que pudéssemos fa-
zer nossas viagens. Atingir a meta de
meio milhão de pessoas é sinal de que
a Fiocruz, como instituição, apostou e
acreditou no projeto, que está atingin-
do seu objetivo, de chegar a um públi-
co diferenciado, que não tem acesso
aos bens culturais que oferecemos”. A
grande maioria das viagens foi para o
interior dos estados, em municípios
afastados dos grandes centros. Segun-
do ele, 66 municípios foram visitados,
com grande acolhimento pela popula-
ção, principalmente pelos jovens.

As viagens também proporciona-
ram lembranças marcantes. Uma de-
las ocorreu na cidade de Santa Maria
de Jetibá (ES), considerada pelos mo-
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radores a mais pomerana do Brasil. O
coordenador conta que o projeto rece-
beu a visita de descendentes da Po-
merânia, região que ficava entre a
Alemanha e a Polônia e tinha uma lín-
gua própria. “É uma cidade em que a
primeira língua que as crianças apren-
dem é o pomerano – só depois têm
aulas de português”.

Em Cubatão (SP), inicialmente, o
público era muito pequeno. Mas, no
segundo dia, o prefeito foi visitar o pro-
jeto. “Falei que tínhamos um gasto
grande para levar o projeto lá. Ele tam-
bém tinha um gasto muito grande. No
dia seguinte, parece que mandou to-
das as escolas da cidade. Foi uma lou-
cura!”, recordou Soares. De acordo
com ele, foi preciso dar um jeito para
ter condições de receber todos (cerca
de 500 pessoas, a cada hora, procura-
vam as atividades do projeto).

Mais de
100 viagens

O museu itinerante esteve em 66
municípios diferentes, em mais de 100
viagens. “Eu fico feliz, mas ainda é
muito pouco diante do que o Ciência
Móvel pode fazer”, ressaltou. Ele lem-
brou que o Sudeste, área de atuação
do projeto, tem mais de mil municípios.
Mas acredita que a média de 11 via-
gens por ano ainda é um bom número.

A partir de sua experiência, percep-
ção e reflexões, Soares tenta explicar
a razão para o país não ter mais mu-
seus de ciência e a necessidade de ini-
ciativas como a do Ciência Móvel. Para
o coordenador, no entanto, não é uma
resposta fácil de ser dada, reconhecen-
do a existência de uma “conjuntura
política e cultural”.

Há um guia indicando que existem
em torno de 280 museus e centros de
ciências no país. “Essa necessidade de
projetos como o Ciência Móvel existi-
rem é porque os museus não dão con-
ta. O Brasil tem uma dimensão
territorial muito grande”. Outro proble-
ma seria a distância entre os municípi-
os e os grandes centros. “Não faz muito
sentido ter um museu de ciências em
cada cidade”, opinou. Ele acredita, en-
tretanto, em polos para fomentar a vi-

sitação com uma troca entre as cida-
des. Soares também reconhece “mui-
tas ações positivas”, principalmente do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI), que estão tentando re-
solver essa carência.

Ciência Móvel
oferece novidades

Nos próximos anos o projeto pre-
tende incrementar a união da arte à
ciência nas atividades oferecidas pelo
Ciência Móvel, uma linha de trabalho
já seguida pelo Museu da Vida há mais
de dez anos. Nessa perspectiva, para
2014 e 2015, o coordenador revela que
a proposta visa promover de forma mais
intensa e marcante a aliança arte e ci-
ência ou ciência e arte.

“Estamos chamando esta nova
temporada de Ciência Móvel: Arte e
Ciência sobre Rodas. Temos algumas
atividades que buscam aliar a relação
entre arte e ciência por meio de ativi-
dades circenses esquetes teatrais que
estão sendo produzidas. Em breve se-
rão apresentadas nas cidades pelas
quais passarmos”, adiantou.

Soares revela outra novidade para
2014. “Um trabalho que será feito com
o novo parceiro (o Projeto Portinari), para
trazer ao Ciência Móvel parte da expo-
sição Portinari – Arte e Ciência, feito a
partir das obras de arte, das telas de
Cândido Portinari.  A gente provoca
uma discussão entre a tela do pintor e
a ciência a partir da imagem”, exultou.

Para aumentar o público do Ciên-
cia Móvel é preciso uma conjuntura de
fatores, na avaliação do coordenador.
Conseguir mais atividades, com a in-
corporação de novos módulos exposi-
tivos – a exposição Portinari, as
esquetes teatrais – e a aquisição de
novos equipamentos ajudariam a atin-
gir a meta. Outro aspecto importante
é o trabalho das prefeituras de assumir
as contrapartidas (aumentar a capaci-
dade administrativa) que estejam rela-
cionadas a pessoal e hospedagem da
equipe, e o município conseguir um
espaço físico também para colocar os
equipamentos. Assim, “aumentaria o
atendimento e manteria a qualidade
também”, destacou Soares.

Ciência e diversão
Soares diz que muitas pessoas, em

determinadas situações, não percebem
a presença da ciência no dia a dia e
que a ciência está muito próxima de-
las. Desde o uso do telefone celular a
uma antena parabólica, ao uso de mi-
cro-ondas, explica ao falar sobre a im-
portância da divulgação científica.
“Questões relacionadas à saúde e ao
meio ambiente também fazem parte
de todas essas ações”.

De acordo com ele, há uma rela-
ção muito forte com a questão do meio
ambiente quando se fala em uma hi-
drelétrica. É que, neste caso, isso re-
presenta o alagamento de grandes
áreas, o que influencia questões rela-
cionadas à saúde da população envol-
vida. O tema leva à questão: Por que
precisamos tanto, cada vez mais, de
hidrelétricas? Segundo Soares, existe
um consumo e um desperdício de ener-
gia muito grande. A divulgação da ci-
ência mostra aspectos que contribuem
para a melhoria da qualidade de vida,
além de permitir um processo de refle-
xão e de mudanças de hábitos e atitu-
des por parte da população.

Recentemente, uma pesquisa do
MCTI, em parceria com o Museu da
Vida, identificou que a populaçãom ao
ser perguntada sobre quem são as pes-
soas mais confiáveis para falar de ci-
ência, considerou os médicos. Apenas
em terceiro ou quarto lugar segundo o
coordenador, aparecem os cientistas.

Para Soares, é importante deixar
claro para a população que ciência é
feita de diversas maneiras, em diferen-
tes lugares, tem diferentes discursos,
está muito próxima das pessoas e às
vezes elas não percebem isso. Além
disso, acrescenta, há uma característi-
ca da ciência: a de poder se mostrar
como algo “muito divertido”.

Alguns canais de televisão estão
apostando nesse “nicho da ciência, da
divulgação da ciência e apostam mui-
to no lado da diversão, de mostrar que
é divertido”, ressaltou. Isso é uma for-
ma de “divulgar ciência, mostrar à
população que a ciência não é tão com-
plicada”, concluiu o coordenador do
projeto Ciência Móvel.
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ENSINO

Talita Rodrigues

om mais de 750 alunos
formados em diversas
habilitações, a Escola
Politécnica de Saúde Jo-
aquim Venâncio (EPSJV/

Fiocruz) completou 25 anos do Curso
Técnico de Nível Médio em Saúde
(CTNMS) em 2013. Com as habilita-
ções de histologia, patologia clínica e
administração hospitalar, a primeira
turma do Curso Técnico de 2º grau
(atual Ensino Médio), iniciada em 14
de março de 1988, se formou no final
de 1990. Para comemorar os 25 anos
do CTNMS e os 28 anos da EPSJV,
foram realizadas diversas atividades
nos dias 22 e 23 de agosto. As mani-
festações que tomaram o país neste
ano foram o tema principal dos deba-
tes em comemoração ao aniversário.

O atual diretor da EPSJV, Paulo
César de Castro Ribeiro, foi aluno da
primeira turma do curso integra-
do, na habilitação de admi-
nistração hospitalar,
atual gerência

C
em serviços de saúde. “Achei o curso
muito bom. Como bons adolescentes
incentivados pela Escola a sermos
questionadores, durante o curso recla-
mamos das mudanças e ajustes que
foram sendo aplicados e gostávamos
de dizer que éramos as cobaias para
o que a unidade viria a ser. É curioso
lembrar disso, pois só demos o valor
real ao curso com o passar dos anos,
quando vimos o quanto tínhamos cres-
cido, tanto academicamente, quanto
como homens e mulheres capazes de
enfrentar as contradições e dificuldades
que a realidade nos coloca. Nossos co-
ordenadores da época - Julio César Fran-
ça Lima, Bianca Antunes e André
Malhão - foram essenciais nesse
processo. Tanto por acredi-
tarem no projeto da
Escola que se
construía
e a

ele se dedicarem, como também por
estarem sempre abertos para enfrentar
as dificuldades junto com a turma que
entrava e se deparava com uma nova
realidade, numa Fiocruz imensa e cheia
de novidades e com a possibilidade de
contribuirmos diretamente na constru-
ção desse projeto”, conta Ribeiro.

Trajetória
Com a missão de promover a edu-

cação profissional de nível básico e téc-
nico em saúde em âmbito nacional, a
EPSJV foi criada em 1985 e se tornou
uma unidade técnico-científica da Fi-

ocruz em 1989. “Desde sua cria-
ção, a EPSJV teve a politecnia

como fundamento. Nestes 25
anos de curso, a partir de

muito diálogo entre traba-
lhadores e alunos, tenta-

mos incansavelmente
formas de viabilizar a

formação politécni-
ca. Sempre aten-

tos ao tempo

Fotos: Arquivo EPSJV
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histórico e aos processos sociais, pro-
curamos formas de incluir e viabilizar
a permanência de nossos alunos em
um projeto tão multilateral. Isso se
inicia no acolhimento dos candidatos,
com a realização de um processo se-
letivo inclusivo. E a partir dessa pers-
pectiva de inclusão e da formação
politécnica é pensada nossa proposta
curricular”, explica a vice-diretora de
Ensino e Informação, Páulea Zaquini.

A partir do ano 2000, a EPSJV dei-
xou de oferecer a habilitação de his-
tologia e, em 2002, os cursos foram
renomeados como laboratório de bi-
odiagnóstico em saúde, gestão em
serviços de saúde e registros em in-
formações em saúde. No ano seguin-
te, passou a ser oferecido também o
curso integrado de vigilância sanitá-
ria e saúde ambiental. Os cursos de
registros em informações em saúde e
vigilância sanitária e saúde ambiental
deixaram de ser oferecidos em 2007
e 2012, respectivamente. Em 2010,
os cursos técnicos de nível médio em
saúde ganharam a nomenclatura atu-
al: análises clínicas, gerência em ser-
viços de saúde e vigilância em saúde.
Atualmente, a EPSJV tem 218 alunos
matriculados nas três habilitações.

Ensino
Referência nacional no campo da

Educação Profissional em Saúde, a
EPSJV é Centro Colaborador da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) para
a Educação de Técnicos em Saúde.
“Considero que o esforço e o compro-
misso pela busca de uma formação po-
litécnica na qual o caráter dialógico, a
superação do hiato trabalho manual
versus trabalho intelectual, a indissoci-
abilidade entre ensino e pesquisa e a
construção do conhecimento a partir
de reflexões críticas sejam parte dos
nossos desafios, que têm como objeti-
vo principal a formação omnilateral do
sujeito”, ressalta Páulea. “Mais do que
ferramentas e técnicas para o traba-
lho, que também estão presentes na
formação oferecida pela EPSJV, busca-
mos oferecer a possibilidade de pen-

sar o mundo e a forma
como o trabalho está in-
serido nele. Com isso,
acho que plantamos mui-
tas sementes para trans-
formá-los”, completa
Ribeiro.

Iniciação
científica

Na EPSJV, a pesqui-
sa é também um princí-
pio educativo e está
diretamente associada
às atividades de ensino.
Os alunos do CTNMS
são incentivados a par-
ticipar de programas de
investigação científica.
“A indissociabilidade
entre ensino e pesqui-
sa tem sido defendida
pela escola desde o seu
início e tem se empe-
nhado na construção
de instrumentos capa-
zes de viabilizá-la. A
incorporação de do-
centes, de preferência
dedicados integral-
mente à Escola, com
carga horária dedica-
da à pesquisa, a exi-
gência da produção
de uma monografia
pelos alunos como
trabalho de conclusão
de curso e a recente
participação dos alu-
nos no Pibic-EM do
CNPq demonstram o
empenho da escola
em estimular e criar
condições favoráveis
ao desenvolvimento
das atividades de
pesquisa entre pro-
fessores e estudan-
tes”, observa o
professor-pesquisa-
dor da EPSJV Marco
Antônio Santos.
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Livro discute a caixa-preta da

O

odontologia

RESENHA

Fernanda Marques

s belos sorrisos que estam-
pam as propagandas não
deixam entrever o quão
complexas podem ser as re-
lações da odontologia com

a sociedade contemporânea. A ciência
e a clínica odontológica têm entre si e
com a sociedade capitalista consumista
relações biopolíticas, marcadas por dis-
putas epistêmicas e de poder. Nesse con-
texto, novos produtos e procedimentos
médico-odontológicos são crescentemen-
te oferecidos como mercadorias e dese-
jados por razões de ordem estética e
cosmética. Enquanto isso, fica cada vez
mais de lado a discussão sobre as ne-
cessidades de saúde pública e as iniqui-
dades de acesso aos bens e serviços
odontológicos, acentuando-se um com-
prometimento ético-político neoliberal
da prática odontológica. Para compre-
ender a odontologia e seus dispositivos
na sociedade atual – ou da modernida-
de tardia –, os pesquisadores Adauto
Emmerich, da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), e Luis David Cas-
tiel, da Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp/Fiocruz), optaram por uma
abordagem no campo multidisciplinar
dos social studies of science. O resulta-
do de suas análises pode ser conferido
no livro O lagarto e a rosa no asfalto:
odontologia dos desejos e das vaidades,
lançamento da Editora Fiocruz.
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O lagarto e a rosa no
asfalto: odontologia dos
desejos e das vaidades

Adauto Emmerich
e Luis David Castiel

2013 | 120 páginas | R$ 20

Editora Fiocruz

web: www.fiocruz.br/editora
e-mail: editora@fiocruz.br
tel: (21) 3882-9039

Dividido em quatro capítulos, o li-
vro coloca o desafio de reconciliar, em
uma perspectiva analítica, as intenções
teóricas e a prática da odontologia, seus
interesses políticos e suas bases cientí-
ficas. “Em nome da ‘ciência odontoló-
gica’, da objetividade científica e da
prática clínica odontológica, somos per-
manentemente bombardeados por no-
vos procedimentos clínicos ditos
modernos e por definições e redefini-
ções de novas práticas e ‘avanços ci-
entíficos’, muitas vezes discutíveis, que
protagonizam a história humana da
odontologia”, observam os autores. O
desafio, portanto, é fazer com que essa
ciência – imersa em um contexto mer-
cadológico – não perca de vista seu com-
promisso com o bem comum e a
totalidade humana, o que remete às
concepções de integralidade e universa-
lidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, é preciso reconhecer
que, apesar de todos os avanços científi-
cos e técnicos, as condições de saúde
bucal da população brasileira são ainda
muito ruins. Só que, paralelamente, a
procura por tratamento com implantes
odontológicos tem aumentado exponen-
cialmente no Brasil: já são 800 mil im-
plantes e 2,4 milhões de componentes
de próteses dentárias por ano. Chama a
atenção também que este amplo mer-
cado consumidor tem sido atendido, so-
bretudo, pela própria indústria nacional.

“A área da saúde bucal e o com-
plexo médico-odontológico-industrial,
que congrega os setores de atividade
que dela fazem parte, aliam alto dina-
mismo industrial, elevado grau de ino-
vação e interesse social voltado para a
concepção de políticas industriais e tec-
nológicas articuladas com os interes-
ses capitalistas e consumistas”,
afirmam os autores. Entretanto, esses
espaços de acumulação e inovação
não devem ser necessariamente incom-
patíveis com interesses sociais legítimos
não subordinados à lógica do merca-
do. Daí a necessidade, segundo os pes-
quisadores, de “um padrão de estímulos
e sanções que permita a orientação dos
setores empresariais da saúde para os
objetivos de natureza social e para o
atendimento das necessidades nacio-
nais e da população”.

O livro também analisa o contexto
social da formação dos cirurgiões-den-
tistas, pois no processo de ensino-apren-
dizagem se transmitem não apenas
competências técnicas, mas também
compromissos normativos. Os autores
criticam uma formação descontextuali-
zada, sem um cuidado integral e uni-
versal. Comentam, por exemplo, que
muitos profissionais optam pela prática
em clínicas e consultórios privados, em
especial aqueles relacionados à implan-
todontia e à odontologia estética, con-
siderada mais lucrativa do que o trabalho
nos serviços públicos. E, no âmbito dos
serviços privados, há importantes ques-
tões ideológicas e éticas: “os cirurgiões-
dentistas não têm conhecimento
adequado sobre os riscos e benefícios
dos biomateriais, nem de seus princípi-
os biológicos, adquirindo-os, principal-
mente, de vendedores autônomos”, e
“o culto da beleza e da estética invadiu
a prática odontológica”.

Ilustram bem essa problemática os
gigantescos congressos de odontologia,
onde é extensa a exposição comercial
patrocinada, com marketing agressivo,
que surpreende e envolve os cirurgi-
ões-dentistas que participam daqueles
eventos. Contudo, os profissionais não
são os únicos protagonistas desse pro-
cesso. “O que pretendemos é também
destacar, nesse caso, o papel dos con-
sumidores-pacientes, aos quais se
acrescentam os usuários do SUS, ansi-
osos por uma aparência estética reno-

vada”, explicam Emmerich e Castiel.
Um dos capítulos do livro é dedica-

do à halitose – o popular mau hálito – e
aos mecanismos por meio dos quais um
fenômeno registrado desde os tempos
bíblicos foi enquadrado em uma discipli-
na acadêmica, tornando-se uma patolo-
gia odontológica dentro de um arcabouço
científico. “Entendemos que essa disci-
plinarização da halitose é produto do
processo civilizador, da produção e do
consumismo no e do mundo capitalista,
das relações sociais, das transformações
culturais, propriamente sujeitos a mudan-
ças, e não uma fixação de algo imutável
na complexa e processual história huma-
na”, comentam.

Que caminhos trilhar em um mun-
do alienado e cínico diante das forças
transformadoras do mercado consumis-
ta capitalista que se sobrepujam ao sis-
tema social? Qual é a lógica que se
apresenta no campo da saúde bucal
coletiva, da programação da atenção
à saúde ou do cuidado e do planeja-
mento das ações de saúde? Estas são
questões que o livro coloca em deba-
te. Embora não tenham a pretensão
de oferecer respostas conclusivas, os
autores procuram “abrir a caixa-preta
da ciência odontológica para melhor
visualizá-la, a partir da compreensão
do funcionamento e da dinâmica in-
terna do coletivo odontológico, para
impulsionar a reflexão, no sentido de
ampliar a visão da própria ciência odon-
tológica em sua prática”.
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Páginas do

Fernanda Marques

a ocasião em que o Sis-
tema Único de Saúde
(SUS) completa 25
anos e a Editora Fio-
cruz chega aos 20, é

oportuno analisar as conexões en-
tre a trajetória de um e o catálogo
da outra. Para tanto, especialistas
de diferentes áreas selecionaram tí-
tulos que consideram especialmen-
te importantes para refletir sobre a
saúde pública brasileira e os cami-
nhos do SUS. Os depoimentos a se-
guir revelam um pouco do SUS que
se lê na Editora Fiocruz.

“Era um bonito final de tarde,
como ocorre nos belos romances e his-
tórias. Ao lado esquerdo do Castelo de
Manguinhos, ainda iluminado pelos
raios de sol mesclados com as luzes
das lamparinas, a Rio Jazz Orchestra,
comandada pelo próprio Marcos Szpil-
man, executava um clássico de Paulo
Moura. Era um cenário cinematográfi-
co! Guardo com grande emoção este
momento, pois tive a possibilidade his-
tórica de ter um de meus livros incluí-
do no primeiro lançamento da Editora
Fiocruz. Bem, na verdade, não era, ri-
gorosamente, um livro meu, mas um
livro que organizei. Tratava-se de Psi-
quiatria social e Reforma Psiquiátrica,
uma coletânea que tinha como objeti-
vo fornecer os principais fundamentos
para os trabalhadores do campo da
saúde mental que atuavam na rede
pública e precisavam de subsídios para
poder participar do processo de trans-
formação das instituições psiquiátricas.
Com o objetivo de elaborar um livro
que pudesse ser referência para o pro-
cesso de formação desse novo cenário
de atenção psicossocial, o lançamento
de Psiquiatria social e Reforma Psiqui-
átrica representou um marco neste sen-
tido, e não é sem motivos que este livro
é repetidamente reimpresso desde en-

tão, desde 1994. Posteriormente, a pos-
sibilidade de criação de uma coleção
dedicada ao campo, como é a cole-
ção Loucura & Civilização, permitiu que
grandes autores fossem atraídos a pu-
blicar seus livros na Editora Fiocruz”.

Paulo Amarante, psiquiatra, sanitaris-
ta, professor e pesquisador titular da
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz), onde coordena o Labo-
ratório de Estudos e Pesquisas em Saú-
de Mental e Atenção Psicossocial (Laps);
é também presidente da Associação Bra-
sileira de Saúde Mental (Abrasme)

“Dentre os muitos excelentes livros
lançados pela Editora Fiocruz seleciono um
que está diretamente relacionado com a
história da Reforma Sanitária brasileira e
de nosso SUS. Refiro-me a Saúde: pro-
messas e limites da Constituição (2003),
de Eleutério Rodriguez Neto, nosso Lele-
co. É a análise de quem viveu a pré e a
constituinte de 1988, em especial no que
diz respeito à seguridade social e nela a
saúde. Eleutério, desde a Universidade de
Brasília (UnB), acompanhou passo a pas-
so o processo constituinte e, mais do que
isso, participou ativamente dos debates,

assessorando parlamentares e organiza-
ções da sociedade. Quem teve o privilé-
gio de compartir com ele a militância na
saúde sabe ler suas palavras no texto que
hoje está na Constituição brasileira. Ler
seu livro é obrigatório para quem preten-
de entender o processo da Assembleia
Nacional Constituinte de 1988 e as ori-
gens do SUS”.

Arlindo Fábio Gómez de Sousa, so-
ciólogo e sanitarista, foi diretor da
Ensp/Fiocruz, presidente da Abrasco e
é coordenador do Canal Saúde

N

ESTANTE

SUS

Leia a íntegra dos
textos e outros depoimentos

em www.fiocruz.br/editora
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“Se eu tivesse de indicar apenas
um título da Editora Fiocruz – porque
há tantos que são verdadeiras contri-
buições para compreendermos o SUS
–, indicaria o livro de Telma Menicuc-
ci, Público e privado na Política de As-
sistência à Saúde no Brasil: atores,
processos e trajetória (2007), por con-
ter argumentos relevantes para pen-
sarmos alguns dos dilemas atuais do
SUS. Por exemplo, a autora mostra
como as escolhas de políticas feitas
especialmente pelo regime militar –
com suas políticas de incentivo – cria-
ram, literalmente, o setor privado de
saúde no Brasil, antes bastante incipi-
ente. Dito de modo mais enfático, tra-
tou-se de uma escolha deliberada
daquele governo de não criar uma
rede própria, isto é, pública de aten-
dimento. Muitos são os efeitos dessa
decisão do ‘passado’ para o ‘presen-
te’ e o principal deles é, no meu en-
tender, o dilema da dualidade entre
um sistema público e outro privado,
que, como argumenta a autora, não

“Trabalhar no SUS é entrar em
contato com a eficácia das políticas
do Ministério da Saúde, diante da
complexidade dos casos que chegam
às unidades de atendimento. Os pa-
cientes nos revelam problemas que
exigem uma capacidade de enfren-
tamento e encaminhamento de solu-
ções que não existem prontas na rede
de atendimento e, diante disso, pre-
cisamos inventar a melhor forma de
dispor dos recursos disponíveis e es-
cassos. A Fiocruz, nesse cenário, as-
sume um protagonismo reconhecido
nacional e internacionalmente, esta-
belecendo-se como entidade, por ex-
celência, de divulgação de resultados
na área da saúde. O acervo da Fio-
cruz apresenta uma riqueza de con-
teúdo, pois nele estão as produções
intelectuais do SUS, imprescindíveis
para todos que desejam conhecer
essa trajetória de 25 anos de luta por
uma saúde cada vez melhor. Exem-
plo é a publicação de Carlos Octavio
Ocké-Reis, SUS: o desafio de ser úni-
co, onde o autor propõe um debate

acerca de uma reforma no sistema de
saúde brasileiro que priorize o SUS na
distribuição dos recursos e (re)afirme
os fundamentos de constituição do
SUS, principalmente as pretensões de
unicidade e universalidade. Na área
da saúde mental, nos brinda com a
obra de Bernadete Maria Dalmolin, Es-
perança equilibrista: cartografias de
sujeitos em sofrimento psíquico (2006),
que, a partir da reflexão sobre sua ex-
periência como profissional do SUS,
questiona as práticas dos serviços pós-
reforma psiquiátrica, que repetem for-
mas antigas de tratar os transtornos
psíquicos e não conseguem avançar
no fortalecimento de um sujeito cida-
dão, embora ele não deixe de ser um
paciente com desordem psíquica. Fes-
tejar o SUS não significa não olhar os
seus problemas. Festejar o SUS signi-
fica olhar para todos os profissionais
que prestam o atendimento diário à
população, que pesquisam, estudam,
escrevem e divulgam suas experiên-
cias, contribuindo para a melhoria per-
manente do sistema”.

Angela Maria Pagot, psicóloga,
pesquisadora e autora do livro O
louco, a rua, a comunidade: as
relações da cidade com a loucura em
situação de rua (2012)

é uma criação da onda neoliberal da
década de 1990 no Brasil. De modo
similar, explica-se a adoção do gasto
privado em saúde subsidiado pelo
poder público, outra das heranças do
regime militar que permanece inques-
tionável até hoje. A dualidade de um
sistema público e outro privado pro-
duz clivagens adversas à organização
de grupos em defesa do SUS, na me-
dida em que empregadores, empre-
gados, s indicatos, funcionários
públicos e o próprio governo, como
empregador, estão todos inseridos no
sistema privado de assistência à saú-
de, seja como cofinanciador, seja como
usuário. O que teria ocorrido se os
constituintes, 25 anos atrás, tivessem
optado por eliminar os subsídios, isto
é, o dinheiro público para financiar o
gasto privado em saúde? Mas tal es-
colha trazia muitos riscos naquele
momento, dado o peso do legado his-
tórico-institucional deixado pelo regi-
me autoritário, argumento central
desenvolvido no livro.”

Sandra Gomes, professora do
Departamento de Políticas Públicas
da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e pesquisa-
dora associada do Centro de Estudos
da Metrópole (CEM)
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“Participei diretamente da criação
da Editora Fiocruz. À época era vice-
presidente de Ensino e Informação da
Fiocruz e a necessidade de uma editora
que tivesse como foco a saúde nas suas
diversas dimensões era um consenso.
Começamos, como tudo, pequenos.
Havia teses a serem transformadas em
livros, pois queríamos evitar traduções,
priorizando a produção local (brasileira
e da Fiocruz). Desde então, a Editora
Fiocruz cresceu de forma espantosa.
Tem sido a grande divulgadora das pro-
duções editoriais mais vinculadas com
a trajetória e as necessidades do nosso
SUS. As diversas dimensões da saúde
têm sido abordadas: saúde pública, ci-
ências sociais, humanas e políticas apli-

“A antropologia é um campo dis-
ciplinar que tem tido expansão no en-
sino e na pesquisa não somente nas
ciências sociais, como também na
área da saúde. As investigações an-
tropológicas sobre a saúde e a doen-
ça têm contribuído para entender o
processo saúde-doença em suas vari-
egadas dimensões, sejam elas bioló-
gica, psíquica e, ainda, sociocultural.
Nesse sentido, a coleção Antropolo-
gia e Saúde, publicada pela Editora
Fiocruz, possibilita reflexões e proble-
matizações sobre questões concernen-
tes ao envelhecimento, às relações de
gênero, à sexualidade, à deficiência,
à alimentação, ao corpo e à morte,

entre outras temáticas interdisciplina-
res. O conjunto de livros que compõe
esta coleção tem servido como impor-
tante ferramenta para o ensino e a
pesquisa entre estudantes de enferma-
gem, farmácia, fisioterapia, saúde
coletiva e terapia ocupacional na Uni-
versidade de Brasília (UnB). A interlo-
cução entre a antropologia e a área
da saúde é, destarte, alcançada me-
diante discussões profícuas que aten-
tam para caminhos possíveis e desafios
na saúde brasileira”.

Érica Quinaglia Silva, professora da
UnB e pesquisadora do Instituto de Bio-
ética, Direitos Humanos e Gênero (Anis)

cadas à saúde, ciências biológicas e bi-
omédicas. Os autores mais destacados
têm publicado com a editora. Um siste-
ma de peer review tem sido adequada-
mente aplicado e, agora, o sistema de
livre acesso, que a meu ver deve ser
implementado, vai garantir as obras da
editora como ‘bem público nacional’, o
que de fato já são. Assim que, ao co-
memorarmos os 25 anos do SUS, te-
mos que comemorar também as
diversas instituições que participaram de
sua construção. E a Editora Fiocruz in-
discutivelmente é uma delas”.

Paulo Buss, ex-presidente da Fiocruz,
é coordenador do Centro de Relações
Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz)

“O trabalho de pesquisa desenvolvi-
do pela Fiocruz, focado no seu objetivo
de ‘promover a saúde e o desenvolvi-
mento social, gerar e difundir conheci-
mento científico e tecnológico, ser um
agente da cidadania’, reflete no catálo-
go da sua editora, que, no seu segmen-
to temático, é única entre as editoras
universitárias! Destaco desse catálogo
dois títulos que me ajudaram a enten-
der a trajetória da saúde pública no Bra-
sil, sua história, sua memória e como
ela se embasou. Como cidadã, me sin-
to privilegiada pelo acesso a informa-
ções fundamentais para entendermos as
dificuldades do atendimento à saúde da
nossa população. O livro Reforma Sani-
tária Brasileira: contribuição para a com-

preensão e crítica (2008) ‘abriria’ a mi-
nha leitura em busca desse conhecimen-
to da área, por seu viés histórico, mas
também reflexivo, e que nos conduz ao
debate. Escrito por Jairnilson Silva Paim,
professor titular da Universidade Fede-
ral da Bahia (Ufba), de quem muito nos
orgulhamos pela sua trajetória de pes-
quisador e pela contribuição que tem
dado à área da saúde coletiva. É tam-
bém da autoria de Paim O Que É o SUS
(2009), que, em linguagem acessível
para leigos, descreve o que é, o que
faz, o que deve fazer o SUS”.

Flávia Garcia Rosa, professora asso-
ciada da Ufba e diretora da editora da
mesma universidade
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“Penso que o livro Saúde e de-
mocracia: história e perspectivas do
SUS (2005), de Nísia Trindade Lima,
Silvia Gerschman, Flavio Coelho Ed-
ler e Julio Manuel Suárez (orgs.), é
uma das mais importantes referên-
cias sobre o tema”.

Marta Arretche, professora li-
vre-docente do Departamento de
Ciência Política da Universidade de
São Paulo (USP) e diretora do Cen-
tro de Estudos da Metrópole (CEM)

“Não foram poucos os títulos publi-
cados pela Editora Fiocruz que me insti-
garam a uma maior reflexão sobre a
saúde brasileira. Tive a oportunidade de
ler sobre os nossos notáveis, como em
Oswaldo Cruz: a construção de um mito
na ciência brasileira (1995), de Nara Brit-
to, e Carlos Chagas: um cientista do Bra-
sil (2009), de Simone Kropf e Aline de
Lacerda. Além de conhecer brasileiros
de grande visão científica, a leitura des-
sas obras possibilita identificar, em con-
sonância com o conceito do SUS, os
ideais humanistas, assim como a difícil
busca de soluções para os problemas
sociais e de saúde recorrentes em nos-
so Brasil. Neste processo reflexivo, in-
cluo também o título SUS: o desafio de
ser único (2012), de Carlos Ocké. O autor
deixa evidente a necessidade de re-
pensar as contradições presentes no
SUS, o distanciamento da proposta ini-
cial de universalidade e gratuidade da
saúde, e a questão da sustentabilida-
de política, social e financeira do sis-
tema. Este, muitas vezes, se apresenta
desestruturado por medidas equivoca-
das que, por exemplo, favorecem os
grandes planos de saúde, cujos interes-

ses empresariais nem sempre estão ali-
nhados aos objetivos e metas do siste-
ma de saúde pública. Destaco, ainda,
o título Biossegurança: uma abordagem
multidisciplinar (2010), de Pedro Teixei-
ra e Sílvio Valle (orgs.), porque a atua-
ção do profissional de saúde no SUS
também perpassa questões como os ris-
cos biológicos, físicos e químicos, entre
outros. Como médica e pesquisadora
de saúde pública, tenho consciência do
quanto ainda precisamos caminhar e de
quantas contradições e equívocos ain-
da devemos eliminar. Mas, ‘alimenta-
da’ pelo lema do ícone maior da nossa
casa, Oswaldo Cruz, “não esmorecer
para não desmerecer”, renovo a cren-
ça de que, apesar das dificuldades e da
complexidade nestes 25 anos do SUS,
o esforço na busca pelo seu fortaleci-
mento será recompensado. Neste ce-
nário, a Editora Fiocruz e todos os seus
leitores terão, por certo, ainda muito
mais o que comemorar”.

Elba Regina Sampaio de Lemos, pes-
quisadora titular do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), onde chefia o Labo-
ratório de Hantaviroses e Rickettsioses

“Políticas públicas no Brasil (2007),
organizado por Gilberto Hochman, Mar-
ta Arretche e por mim, favoreceu o
adensamento experimentado pela área
temática de políticas públicas na última
década, com efeitos sobre vários cam-
pos substantivos de políticas, inclusive
a saúde. Não tenho dúvida em afirmar
que contribuímos para capacitar o cam-
po de políticas públicas com aquela pu-
blicação. Foi com este mesmo objetivo
que organizei com Carlos Aurélio Pimen-
ta de Faria a coletânea A política públi-
ca como campo multidisciplinar (2013).
No caso deste livro, o fato de a área de
políticas ser multidisciplinar por excelên-
cia foi o ponto de partida para produzir-
mos um amplo mapeamento das
contribuições teóricas desenvolvidas
pelas várias disciplinas que se debruçam
sobre as políticas públicas.

Eduardo Marques, professor livre-do-
cente do Departamento de Ciência Po-
lítica da Universidade de São Paulo
(USP) e pesquisador do Centro de Es-
tudos da Metrópole (CEM)
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MERCADO EDITORIAL

Fernanda Marques

Editora Fiocruz chega aos
20 anos neste 2013 de-
monstrando maturidade e
disposta a assumir novos
desafios. Exemplo disso é

que seu editor-executivo, João Canossa,
foi eleito presidente da Associação Bra-
sileira das Editoras Universitárias (Abeu),
que reúne 113 editoras de universidades
e institutos de pesquisa das mais dife-
rentes partes do país. A cerimônia de
posse ocorreu durante a 16ª Bienal Inter-
nacional do Livro do Rio de Janeiro, opor-
tunidade em que o coletivo das editoras
universitárias demonstrou a sua força.

Há quem assegure que as edito-
ras universitárias estão entre os prin-
cipais atrativos das bienais. “Visitar o
estande da Abeu é valioso para pes-
quisadores, mas não exclusivamente
para eles. O público não universitário
sempre encontra títulos interessantes”,
opinou Cristina Warth, à frente da
Pallas Editora e ex-presidente da Liga
Brasileira de Editoras (Libre). “A pro-
dução acadêmica é riquíssima. E a
Bienal do Rio é uma oportunidade pre-

A
ciosa de conhecer uma amostra ex-
pressiva dessa produção, reunida em
um espaço único. E são livros que o
leitor não costuma encontrar em qual-
quer lugar”, lembrou.

A distribuição dos livros acadêmi-
cos é, de fato, um desafio a ser en-
frentado pelas editoras universitárias.
“Estas costumam participar de congres-
sos científicos, mas isso não atende ao
objetivo de chegar a um público mais
amplo”, reconhece o diretor da Edito-
ra da Universidade Estadual da Paraí-
ba (EDUEPB), Cidoval Morais de
Sousa. “Eventos como a Bienal do Rio
funcionam, então como uma vitrine,
onde se expõe uma seleção de livros
com qualidade técnica e estética, bons
de ler e de ver. Porque o livro tem que
ser agradável para o leitor”, destacou.

Essas questões estão na plataforma
da diretoria da Abeu. “Embora ainda
haja entraves a contornar, o livro uni-
versitário deixou de ser chato. Boa par-
te da edição universitária brasileira hoje
é atraente, bem cuidada, bons textos.
Conteúdos de importância em suportes
adequados, para resumir. Precisamos
agora aprender a fazer circular melhor

o livro”, afirmou Canossa, com manda-
to até 2015. “Creio que devemos en-
carar toda e qualquer forma de difusão
como uma possibilidade de dar acesso
ao leitor – e aqui entenda-se leitor no
sentido amplo. São necessárias políti-
cas de envergadura que deem suporte
à devida circulação da ciência, da arte
e da cultura: uma real cultura do livro
para as nossas populações”, completou.

A pesquisadora Madel Therezinha
Luz, professora aposentada da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), concorda que as editoras uni-
versitárias podem contribuir para a cul-
tura do livro, estimulando que trabalhos
acadêmicos sérios sejam escritos na lin-
guagem da divulgação. “É preciso abrir
a produção científica para um público
maior. A preservação do formato im-
presso exige este esforço”, analisou.
Segundo ela, o livro acadêmico pode
e deve ter um papel pedagógico, de
formação do público, “muito importan-
te em um momento em que informa-
ções virtuais ou de mass media tendem
a permanecer em um nível de superfi-
cialidade que não forma nem informa”,
avaliou Madel.
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FIO DA HISTÓRIA

I
Ricardo Valverde

nstituído pela Constituição
de 1988, que em seu arti-
go 196 estabelece o aces-
so à saúde como um
direito de todos os brasi-

leiros e um dever do Estado, o Sistema
Único de Saúde (SUS) é considerado
um dos maiores e mais complexos sis-
temas públicos de saúde do mundo.
Fruto de décadas de militância e mo-
bilização por parte de sanitaristas, pen-
sadores da Saúde e organizações
ligadas aos movimentos sociais, o SUS,
apesar dos desafios que ainda apresen-
ta e tem pela frente, é reconhecido
como uma das mais relevantes conquis-
tas da população nas últimas décadas,
por garantir a todos o direito à saúde.

Três letras que fazem a diferença
Historiador conta como funcionava o sistema de saúde antes do SUS

A gravura O cirurgião negro colocando ventosas (1826), de Jean-Baptiste Debret, mostra uma cena comum na época: um paciente se
submetendo a cinco aplicações de ventosas nas costas (duas delas, já entupidas de sangue, foram descartadas), para “expulsar” as doenças

“O SUS é um avanço imenso”, afirma
o historiador Carlos Henrique Assunção
Paiva, pesquisador do Observatório His-
tória e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz), mestre e doutor em
saúde coletiva pelo Instituto de Medi-
cina Social da Uerj e estudioso da his-
tória do sistema de saúde brasileiro.

Paiva lembra que o sistema de saú-
de brasileiro – ou o que se poderia cha-
mar assim na época – começou com as
Santas Casas de Misericórdia, ainda no
século 16, quando teve início a coloni-
zação. Assim como toda a estrutura
administrativa do Brasil Colônia, essas
instituições concentravam-se em algu-
mas cidades, notadamente as mais im-
portantes economicamente. O vasto
território brasileiro não dispunha de uma
estrutura de saúde que atendesse à

população. Somente no século 19, com
a criação das faculdades de medicina
de Salvador e do Rio de Janeiro, por
determinação do príncipe regente dom
João VI, foi que o Estado começou, jun-
to com os profissionais de saúde, a de-
marcar as práticas e a atuação médica.
Mas foi nas primeiras décadas do sécu-
lo 20 que, de acordo com Paiva, ocor-
reu “o período áureo da discussão da
Saúde no país, quando os graves pro-
blemas sanitários nacionais entraram no
debate público”. As epidemias que as-
solavam o Brasil, o pânico despertado
pela gripe espanhola e as viagens que
médicos e pesquisadores como Carlos
Chagas, Belisário Pena, Artur Neiva e
outros fizeram pelo interior – e que re-
sultaram em relatórios contundentes e
detalhados – apontavam que os brasi-
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leiros, sobretudo os que moravam no
que se chamava então de “sertões”,
estavam abandonados e que as ques-
tões da Saúde mereciam uma ação
mais vigorosa do Estado. Essa tomada
de consciência levou à organização da
Liga Pró-Saneamento do Brasil, em 1918
– e, ao aderir à mobilização, o escritor
Monteiro Lobato criou o célebre perso-
nagem Jeca Tatu.

Segundo Paiva, a disposição de sa-
near o Brasil, que teve na chamada
Reforma Carlos Chagas, dos anos 20,
um de seus pontos altos, levou a uma
inédita discussão da governança em
saúde no país. “Também ocorreu na-
quele momento a criação do Departa-
mento Nacional de Saúde Pública
(DNSP), então vinculado ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, em
substituição à Diretoria Geral de Saú-
de Pública (DGSP) “, observa o histori-
ador, lembrando que o Ministério da
Saúde, desmembrado do da Educação,
só surgiria 30 anos depois, em 1953.
Com o DNSP, a atuação do governo
federal no setor ganhou relevo e a
União passou a organizar campanhas
nacionais contra enfermidades como a
febre amarela e a malária, sobretudo
nos estados do Norte e Nordeste.

No mesmo período, a partir da Lei
Elói Chaves, de 1923, o país passou a
contar também com as Caixas de Apo-
sentadorias e Pensões (Caps), que se
constituíram no embrião da seguridade
social, em que patrões e empregados
contribuíam e tinham direitos a alguns
serviços sociais, incluindo a assistência à
saúde. Sob forte controle do governo, a
partir dos anos 30 as Caps deram ori-
gem aos Institutos de Aposentadorias e

Pensões, divididos por categorias, como
o dos bancários (IAPB), comerciários
(IAPC), industriários (IAPI), marítimos
(IAPM) e dos Estivadores e Transportado-
res de Cargas (Iapetel). “Surgiu então a
chamada ‘medicina previdenciária’, à
qual só tinha direito o trabalhador urbano
assalariado que contribuísse. Em 1945,
apenas cerca de 3 milhões de brasileiros
estavam cobertos pela seguridade social,
numa população de mais de 40 milhões
de pessoas. A população rural estava pra-
ticamente desassistida”, diz Paiva.

A partir do pós-guerra, lembra Pai-
va, houve uma renovação teórica do
pensamento em saúde, fruto do diálogo
da medicina com as ciências sociais. O
sistema público de saúde da Inglaterra,
instituído em 1948, passaria a ser, gra-
dualmente, referência para vários países,
entre eles o Brasil, organizarem seus ser-
viços de saúde. E foi então que se for-
mou a geração de intelectuais da saúde
que nas décadas seguintes idealizou a
Reforma Sanitária. O golpe que derru-
bou o presidente João Goulart, em 1964,
representou um retrocesso para todos os
movimentos sociais, populares e demo-
cráticos e levou muitos sanitaristas ao
exílio, à prisão e à morte. Com o início
do lento processo de abertura do regi-
me, que levou à redemocratização, em
1976 o governo militar criou o Programa
de Interiorização das Ações de Sanea-
mento e Saúde (Piass), segundo Paiva a
primeira iniciativa de interiorizar os ser-
viços básicos de saúde. “O que, na prá-
tica, significou espalhar serviços de saúde
país afora, sem a devida infraestrutura e
sem profissionais em número adequa-
do”, afirma. Em resposta ao problema
de quantitativo de pessoal, no mesmo

ano o governo estabeleceu o Programa
de Preparação Estratégica de Pessoal da
Saúde (Ppreps).

Pela sociedade civil que fazia opo-
sição à ditadura, surgiram na época o
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes), em 1976, e a Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva (Abrasco), em
1979, ambos empenhados em demo-
cratizar a Saúde e a própria socieda-
de. Naquele momento, um grupo de
sanitaristas, em pé de guerra contra a
ditadura, intensificou a demanda pe-
las mudanças no setor. Acusados de
conspirar para implantar uma “revolu-
ção comunista” no país, contudo, mui-
tos foram duramente perseguidos. E
então se somaram ao movimento maior
da população brasileira pela volta da
normalidade institucional e democráti-
ca, o que garantiu a eles força para,
na 8ª Conferência Nacional de Saúde,
em 1986, propor as bases do que veio
a ser o SUS. E, finalmente, após inten-
sas mobilizações, lutas e esforços, a
aprovação do artigo 196 da Constitui-
ção promulgada em 1988, garantindo
a universalidade do direito à saúde.

Paiva, que reconhece os muitos
méritos do SUS, afirma que os desafios
do sistema vêm de longe. Para o histo-
riador, os problemas a serem enfrenta-
dos atualmente pelo SUS são questões
históricas, que persistem há décadas –
ou mesmo séculos, como o subfinanci-
amento da Saúde, a dualidade institu-
cional do sistema (medicina individual
e curativa X saúde pública), a necessi-
dade de interiorização da atenção à
saúde e a carência de médicos. Para
ele, esses desafios ameaçam os dois “S”
e também o “U” da sigla.

A Escola de Medicina da Bahia, a mais
antiga do Brasil, criada por dom João
VI em 1808 (Foto: Igor Bandeira)

Os Institutos de Aposentadorias e
Pensões também construíram conjun-
tos habitacionais, como este em Porto
Alegre (Foto: Ricardo Haberland)

Durante séculos, o sistema de saúde brasileiro
contou apenas com as Santas Casas. Acima, a
de Fortaleza, que foi o primeiro hospital da
cidade, inaugurado em 1861 (Foto: Wikimedia)
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