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ARTIGO

Vacinas e desenvolvimento

E
José Agenor Álvares da Silva*

“O Inovacinas permitirá
que agreguemos a

nossa auto-suficiência
na produção de
várias vacinas.”

nsina a economia política que o desenvolvimento não é fruto de
uma evolução automática e reflete, sobretudo, o processo de
organização das forças sociais que interagem na sociedade atentas
aos desafios de seu tempo histórico. O debate sobre a importância
de substanciar um projeto nacional relacionado ao fortalecimento

da indústria pública de vacinas no Brasil foi iniciado em 2003, como parte
integrante do Projeto Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.

No momento, importantes investimentos na área de vacinas estão em curso no
Ministério da Saúde. Além do lançamento de editais para apoio a projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em parceria com o Ministério da
Ciência e Tecnologia, no segmento de reagentes diagnósticos, fármacos e
medicamentos na ordem de R$ 63 milhões a serem investidos nos próximos
dois anos, o Programa Nacional de Competitividade em Vacinas (Inovacinas)
receberá investimento inicial de R$ 16 milhões. O Inovacinas é uma iniciativa
estruturante do setor industrial de produção de vacinas no Brasil, e tem por
objetivo garantir a meta de auto-suficiência na produção de vacinas incluídas
no calendário anual de vacinação.

O Inovacinas permitirá que agreguemos a nossa auto-suficiência na produção
de vacinas contra tuberculose, febre amarela, hepatite B, influenza, sarampo e
rubéola, aquelas necessárias às ações de vacinação contra poliomielite, febre
tifóide e rotavírus (responsável por 40 mil internações e 950 óbitos no Brasil a
cada ano), e outras consideradas como entre aquelas estratégicas para o
cumprimento dos Objetivos do Milênio.

Além de recursos orçamentários - financeiros o Inovacinas contará com uma
Câmara Técnica de Imunobiológicos sob a coordenação da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE).
Esse colegiado gestor do programa será constituído por representantes da
SCTIE, da Secretaria de Vigilância à Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anivsa), da Fiocruz
(Biomanguinhos), do Instituto Butantan e da Fundação Ataulpho de Paiva
(FAP), os quais deverão se reunir a cada dois meses.

Competirá à Câmara Técnica de Imunobiológicos atuar nas vertentes centrais
para a ampliação da competitividade no setor, ou seja, na pesquisa,
desenvolvimento e inovação em saúde, na produção, comercialização e
avaliação de preços de imunobiológicos e na qualidade e sustentabilidade
econômica dos projetos a serem desenvolvidos.

Contudo, a iniciativa do Ministério da Saúde em promover um programa do
porte do Inovacinas, vocacionado a ser elemento de política de Estado, só
adquire plenitude e conseqüência na dimensão social se articulado
transversalmente com instituições relacionadas à inovação tecnológica. Nesse
sentido, o programa deverá necessariamente se constituir em ação
interministerial, com a incorporação dos ministérios e agência afeitos ao tema,
como os ministérios da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), por
meio de seus fóruns específicos de inovação e competitividade.
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