Memória de Reunião
Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde - GECIS
14ª Reunião Ordinária
Data: 15 de setembro, 2010
Local: Hotel Manhattan Plaza, Brasília - DF
Nº total de Participantes: 38

Horário: 14h00 às 17h00

Membros do GECIS
MS
MS
CASA CIVIL
MCT
MF
INPI
FIOCRUZ
ABDI
MPOG
FINEP
BNDES

Dr. Reinaldo Guimarães, Secretário da SCTIE
Dr. Zich Moysés Júnior, Diretor do DECIIS/SCTIE
Embaixador Carlos Alfredo Lazary Teixeira
Luiz Henrique Canto Pereira
Bruno Eduardo dos Santos
Alexandre Lopes Lourenço
Carlos Augusto Grabois Gadelha
Maria Luiza Machado Leal
Ely Arima Takasaki
Eliane de Britto Baruth
Pedro Lins Palmeira Filho

Abertura
Dr. Reinaldo Guimarães abriu a 14ª Reunião do Grupo Executivo do Complexo
Industrial da Saúde (GECIS) às 14h15min apresentando a pauta da reunião e anunciou
que em outubro o Ministério da Saúde realizará a primeira compra pública de produtos
(Clozapina) oriundos das parcerias público-privada (PPP) firmadas em novembro de
2009. Este é um importante marco, pois quando as PPPs foram firmadas questionou-se a
capacidade dos laboratórios públicos de produzir medicamentos de alto custo e de maior
complexidade tecnológica.
Pauta:
1. Apresentação da Proposta do Grupo de Trabalho de Produtos para a Saúde;
2. Apresentação das Novas Parcerias para Acordo de Desenvolvimento da Produção
3. Apresentação PDP -2011-2014: Proposta das Macrometas do Complexo Industrial da
Saúde
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1. Apresentação da Proposta do Grupo de Trabalho de Produtos para a Saúde
Joselito Pedrosa (ANVISA): Apresentou a proposta do Grupo de Trabalho (GT) de
Produtos para a Saúde, coordenado pela ANVISA. Na apresentação (Anexo I), fez um
resgate de legislação vigente, em especial dos direitos e deveres garantidos pela
Constituição Federal/1988, bem como de um conjunto de informações referentes a: i)
mercado de atenção à saúde no SUS; ii) financiamento público, por especialidade; iii)
dados econômicos do complexo industrial da saúde (CIS), e, vi) questões
epidemiológicas que perpassam a definição das prioridades. Finalizou com a
apresentação da proposta do “Plano de Ações do Comitê Gestor do Termo de
Cooperação - MS/MDIC”, que visa delinear a operacionalização de mecanismos para a
garantia da qualidade e segurança de produtos médicos sujeitos ao regime de controle
sanitário. Na apresentação do Plano constam, de forma detalhada, objetivos, ações,
cronograma e resultados esperados. Esclareceu que o Comitê Gestor é composto pela
ANVISA, MS, MDIC, FIOCRUZ e INMETRO, sob coordenação do Diretor do
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS/SCTIE/MS).
Comentários
Reinaldo: Elogiou o trabalho do grupo e a apresentação. Concordou que foi
apresentado um excelente background em nível sanitário, mas que seria importante, pela
própria característica do GECIS, considerar e debater as estratégias em termos de marco
de política industrial, visando o fortalecimento da indústria de produtos para a saúde. É
necessário delinear como a política industrial se expressa no âmbito da regulação
sanitária. Por exemplo, quando mencionados os estabelecimentos hospitalares, deveria
se pensar em quais são os equipamentos necessários aos hospitais e de que forma isso se
reflete no fomento da indústria nacional. Reforçou que o GT tem como especificidade a
regulamentação sanitária.
Joselito Pedrosa (ANVISA): Mencionou algumas dificuldades do setor como, por
exemplo, o grande volume de recursos investido nos laboratórios públicos, sem que
tenha sido discutida a estratégia de custeio desses laboratórios. Outra dificuldade é o
fato da matéria prima ser taxada pelo IPI e o produto final não sofrer taxação. Numa
pesquisa recente realizada pela ANVISA, foi encontrada diferença de até 400% nos
preço nacionais de produtos de saúde quando comparados com o mercado internacional.
Sobre isonomia tributária, ressaltou que o desafio é viabilizar o processo de proteção da
indústria nacional sem ir contra as exigências da lei, nem inviabilizar a entrada de
produtos de qualidade. Disse que a vigilância não consegue sozinha criar essa proteção,
e que as áreas envolvidas, principalmente MDIC e Receita Federal, podem ajudar na
proteção da indústria nacional. Citou o exemplo da Philips, que acaba de adquirir a
quarta empresa brasileira de equipamentos médico-hospitalares.
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Sugeriu estabelecer barreiras ao importador para que seja obrigado a certificar os
produtos nas regras estabelecidas pela ANVISA, evitando a entrada de produtos sem
registro. Sugeriu também discutir internamente no MS o treinamento de gestores para
compras qualificadas.
Mencionou ainda que, como quinta economia do mundo, o Brasil tem outras
responsabilidades. Acima da angústia de ser um país em evidência, há a obrigação de
achar estratégias para garantir qualidade de vida da população. Afirmou que o que está
estabelecido na vigilância tem um arcabouço legal que protege a indústria nacional.
Eduardo Jorge (ABDI): Afirmou que as barreiras técnicas para a estruturação dos
equipamentos de saúde no território nacional foram pensadas. Foi idealizado, por um
lado, sinalização de lacunas ao setor produtivo e, por outro, estímulo à indústria
nacional. Citou que uma abordagem que tem sido cogitada é na perspectiva de produtos
que vão entrar no pipeline nos próximos anos, já que essa estratégia otimiza o tempo de
inserção do produto no mercado. Ressaltou ainda que os planos de negócio dos projetos
ICT/empresa devem ser vinculados com a regulação sanitária. Na certificação de
produtos para saúde cada vez que se internaliza uma norma gera-se uma fila que
dificulta a comercialização do produto no país. É preciso preparar os laboratórios para
evitar este gargalo. Por outro lado, o fabricante internacional pode optar por homologar
seu certificado no Brasil, tendo um trâmite apenas administrativo.
Quanto às aquisições das empresas nacionais por multinacionais, ressaltou que seria um
momento oportuno para consultar o CADE sobre como proceder, pois, por exemplo,
com a última aquisição da Philips ela passa a deter 85% do mercado de monitores
multiparamétricos.
Carlos Gadelha (FIOCRUZ): Falou sobre a excelência do trabalho e enfatizou que,
nesse momento eleitoral, é de extrema importância deixar a proposta registrada para a
posteridade. Sugeriu que os objetivos específicos relacionados a melhoria da qualidade
da produção deva estar destacado. Sugeriu também que a FIOCRUZ, além de prestar
serviços de ensaio, possa subsidiar a ANVISA no monitoramento visando a qualificação
da produção nacional.
Jose Mauro Granjeiro (INMETRO): Elogiou a proposta, destacando que ela traz um
componente que pode ser explorado dentro da política industrial. Acrescentou que a
estrutura precisa ser organizada e dinâmica para fomentar o desenvolvimento de novos
produtos, idéias e rede de pesquisas como, por exemplo, a Rede de Pesquisas Clínicas.
Luiz Roberto Klassmann (ANVISA): Sugeriu o desenvolvimento de um sistema de
laboratórios certificadores e a organização da inteligência dentro desses laboratórios.
Disse perceber que os laboratórios não sabem para quem trabalham (indústria,
universidade ou governo), já que muitos deles têm sido utilizados para desenvolver
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teses de mestrado e doutorado, fugindo dos seus propósitos. Acredita que com um plano
de trabalho bem delineado será possível reorientar os investimentos e repensar no
modelo de custeio dos ensaios. Assinalou algumas questões que precisam ser
respondidas, tais como: quais as responsabilidades do produtor? que modelo seguir:
norte-americano ou canadense? que tipo de organização os laboratórios terão? Finalizou
concordando que o GECIS tem um papel decisivo na definição da política a ser adotada
nesta área.
Luiz Henrique (MCT): Disse achar essencial na área de equipamentos médicos a
pesquisa desde a bancada até o paciente. Concordou que quando se fala em reduzir a
importação, é necessário focar na exportação. Qualificando o produto nacional, se
expande o mercado e, dessa forma, equilibra-se a balança comercial.
Zich: Falou a respeito da importância da reunião do comitê gestor para articulação e
proposição de ações e estratégias. Disse que não há posição de governo definitiva e
enfatizou que o assunto é prioridade, lembrando, porém, que esta discussão teve início
com a avaliação das demandas da ABIMO.
Reinaldo: Elogiou a discussão. Reforçou que quando se fala em equipamentos para
saúde, do ponto de vista industrial, há imensa necessidade de uma articulação intragovernamental e inter-setorial. Sugeriu fazer uma divisão de tarefas e estabelecer
articulações para definir a política que o governo deve adotar nesta área.
Afirmou que a política industrial é a PDP, a qual abrange fomento a pesquisa,
desenvolvimento e inovação. A PDP inclui também uma política tarifária e de compras
governamentais, viabilizada pela MP 495, que já começa a mudar o panorama de
compras governamentais no Brasil. Sugeriu que, ao lado dessas políticas, os produtos
para saúde tenham contribuição de uma política de vigilância sanitária específica. Disse
que a questão levantada sobre custeio traz um elemento fundamental de política e que
deve ser incluída nas normas da ANVISA, de forma que tudo que se refira a materiais
de saúde deva ser pago garantindo o custeio de todo sistema.
Afirmou que hoje segurança e qualidade são as linhas de base, mas há a possibilidade de
seguir diferentes caminhos para atingir os objetivos pretendidos, como por exemplo,
garantir o desenvolvimento da indústria nacional.
Reiterou que do ponto de vista de política, o GECIS precisa fazer um posicionamento
claro. Enfatizou que é necessária uma posição de governo e não de indústria.
Recomendou especificar ao MCT a demanda de inclusão da rede de laboratórios na
SIBRATEC e reunir o GT visando desenhar as formas que incorporação da rede de
prestação de serviço tecnológico como parte da política de avaliação sanitária do
segmento de produtos para saúde.
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Luiz Henrique (MCT): Afirmou que é preciso organizar as redes existentes com um
foco determinado, procurando integrar a geração de conhecimento com o setor
produtivo.
2. Apresentação das Novas Parcerias para Acordo de Desenvolvimento da
Produção
Zich: Apresentou os quatro novos projetos de parceria público-privada envolvendo a
parceria entre dois laboratórios nacionais (Bio-Manguinhos e Farmanguinhos) e três
estrangeiros (Anexo II). Apesar do número pequeno de produtos, as compras são da
ordem de R$345 milhões, envolvem economia de R$ 70 milhões ao ano, ao longo dos
próximos cinco anos, e economia de divisas de US$180 milhões após a transferência
total de tecnologia. São produtos biológicos, de grande volume de compras pelo
governo e, hoje, totalmente importados. São eles: Taliglucerase alfa (Bio-Manguinhos,
Pfizer e Protalix); Betainterferona (Bio-Manguinhos, Ache e Biosintética);
Formoterol/Budesonida (Farmanguinhos, Chemo); e, Sirolimus (Farmanguinhos,
Libbs).
Em seguida, convocou os representantes dos laboratórios Bio-Manguinhos e
Farmanguinhos para proceder às assinaturas dos Termos de Compromisso. Fez um
pequeno balanço do andamento das parcerias anteriores e informou que o registro da
Clozapina foi aprovado pela ANVISA.
Comentários
Carlos Gadelha: Observou que destas parcerias fazem parte as duas unidades de
produção da FIOCRUZ (Bio-Manguinhos e Farmanguinhos). Sobre o Sirolimus,
enfatizou que é um projeto bastante inovador no contexto nacional e necessitará um
importante esforço das empresas envolvidas na parceria.
Reinaldo: Comentou que o medicamento Taliglucerase serve para o tratamento de
cerca de 600 pacientes com Doença de Gaucher no Brasil a um custo aproximado de R$
300 milhões. Mais importante do que essa produção é a plataforma tecnológica do
projeto de parceria baseada na expressão de proteínas em produtos vegetais, que é uma
nova rota e com futuro promissor. A rota de fabricação da Genzyme, com expressão em
animais, sofreu uma contaminação que impediu a comercialização da Imiglucerase em
todo o mundo.
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3. Apresentação PDP 2011-2014: Proposta das Macrometas do Complexo
Industrial da Saúde
Zich: Explicitou que, com base no modelo („Template”) encaminhado pela Secretaria
Executiva da Política de Desenvolvimento Produtivo, o nosso Departamento preparou
uma proposta de macrometas do CIS para o período de 2011-2014, contando com o
apoio direto de membros do próprio GECIS, como BNDES, FIOCRUZ e ABDI. A
proposta preliminar (Anexo III) conta dos seguintes tópicos: i) Características
Estruturais do Sistema Produtivo; ii) Estágio de Desenvolvimento e Desafios; e iii)
Desafios, Metas e Ações no período 2011-2014. Antes de iniciar a apresentação, Dr.
Zich solicitou que a Dra. Maria Luiza, diretora da ABDI, atualizasse os membros do
GECIS a respeito do contexto que orienta esta revisão da PDP.
Maria Luiza (ABDI): Disse que os gestores da PDP fizeram um balanço dos resultados
obtidos no período de 2008-2009, apesar do pouco tempo para revisar toda política e
seus instrumentos. Deste balanço concluiu-se a necessidade de ajustar a Política e, para
isto, foi delineada uma nova etapa que compreende o período de 2011-2014,
aproveitando a oportunidade para vislumbrar o horizonte de 2020-2022. Lembrou que a
PDP foi concebida em 2008, antes da crise econômica mundial, quando passou a exigir
maior competitividade da indústria e busca por alavancar as empresas que não
conseguem exportar. Também ressaltou que diferentemente de outros setores, na saúde
há um grande poder de compra; se o produto não for produzido aqui será importado.
Como forma de fomento, por exemplo, no setor de energia dos EUA, os editais exigem
que as pequenas empresas se associem às grandes. Evidenciou que o foco da PDP é
trabalhar em quatro grandes metas: i) investimento em pesquisa e desenvolvimento; ii)
participação nas exportações brasileiras; iii) redução da fragilidade das pequenas
empresas, e, vi) sua inserção no mercado.
Comentários
Reinaldo: Lembrou que no Brasil, a área da saúde é voltada para o mercado interno,
diferentemente da Índia que é prioritariamente voltada para exportação. A Índia não tem
um sistema público de saúde, tem 20% da medicina baseada na prática ocidental e 80%
baseada na prática tradicional, além de falar inglês e ter uma plataforma tecnológica
mais fortalecida. Concordou que, mesmo entendendo a importância do mercado
externo, há muito espaço para expansão do mercado interno. Lembrou que o Brasil está
num ciclo de desenvolvimento econômico muito intenso, impulsionado por fortes
políticas de inclusão social. Quanto a apresentação, solicitou, no slide 27, a atualização
dos dados relacionados a vendas de vacinas em 2009 e 2010, e no slide 39, a alteração
do termo “Consulta Pública 39” por “RDC 39”.
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Pedro Palmeira (BNDES): Concordou que o mercado interno tem grande expectativa
de desenvolvimento. Também sugeriu que a estratégia do CIS esteja voltada para a
população brasileira e não apenas para aumentar as margens de lucro e ampliação de
mercado. Defendeu a internalização, não visando ganhar mercados internacionais, mas
visando a participação em mercados que tenham tecnologias e competências que
possamos absorver. Lembrou que nem toda verticalização é positiva, apenas a que
agregue valor. Ressaltou que existe necessidade de um indicador que capture as
competências da indústria.
Carlos Gadelha (FIOCRUZ): Elogiou a qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo
e concordou com os apontamentos do Reinaldo. Ressaltou a importância do setor saúde
na economia brasileira que, segundo o IBGE na publicação “Contas Satélites”, gera
valor de 6% ao PIB e, considerando-se as despesas, este percentual chega a 8%, ou seja,
mais do que toda a agropecuária. Em grandes setores como a mineração, se comparado
com a indústria farmacêutica, gera-se pouco valor agregado (despesas versus o lucro).
Concordou que o efeito de inovação no Brasil ainda é baixo, mas a base produtiva é
razoável.
Maria Luiza (ABDI): Observou que o objetivo da política industrial é ampliar o acesso
a população, tanto no setor público quanto no privado, e que, neste sentido, o GECIS
tem papel estratégico de fazer as articulações para concretizar este objetivo. Defendeu
que não se diminui o déficit apenas reduzindo importação, mas também pelo
fortalecimento das indústrias nacionais e aumento das exportações. Apontou que não
houve menção a questão do acesso a biodiversidade e encaminhamentos quanto à lei de
acesso.
Eliane Baruth (FINEP): Lembrou que na área industrial existem empresas que não
exportam porque não têm essa característica, embora seja de fundamental importância.
Empresas com condições de exportar, mesmo que não sejam fornecedoras no mercado
nacional, também são importantes. Solicitou a versão final da apresentação e disse que
enviará as contribuições por escrito.
Reinaldo: Afirmou que a ampliação de acesso não é apenas para o SUS e sim para o
mercado de saúde brasileiro. Admitiu haver segmentos industriais cujo maior objetivo é
a conquista do mercado externo. Para a indústria aeroespacial, por exemplo, não faria
sentido querer conquistar o mercado interno. No entanto, no caso da indústria da saúde,
enfatizou que o objetivo da PDP é o mercado interno. Disse acreditar que as empresas
irão se fortalecer já que há grande espaço para expansão do mercado interno. Por outro
lado, lembrou que no Brasil ainda há gargalos no campo de conhecimento, de conquista
de mercado interno e de políticas de saúde/acesso.
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4. Comunicados Gerais
Reinaldo: Anunciou que a interpelação judicial contra a parceria público-privada entre
Cristália e LAFEPE para produção de anti-psicóticos (Clozapina, Olanzapina e
Quetiapina), feita sob a alegação de que houve irregularidades no processo licitatório,
teve a liminar cassada. Com base nisso, o Ministério da Saúde fará compra desses
medicamentos ainda este ano.
Eliane Baruth (FINEP): Comunicou que se encerraram as inscrições para as Chamada
Públicas (CP) da FINEP em cooperação com o MS e MCT. Na CP 04/2010 - Fármacos
e Medicamentos, foram recebidas 34 propostas, sendo 9 (nove) relacionadas a
antiretrovirais, totalizando R$26 milhões, e 25 relacionadas a produtos gerais com foco
em fitoterápicos, totalizando R$107 milhões; na CP 01/2010 - Telessaúde e
Telemedicina, foram recebidas 9 propostas, totalizando R$ 12 milhões. Neste momento
se iniciará a análise das propostas.
5. Encaminhamentos Definidos
Enviar por e-mail a apresentação da “Proposta de Macrometas” a todos os membros
do GECIS para revisão e contribuições, e enviar, posteriormente, à secretaria executiva
da PDP.
GT do Termo de Cooperação MS/MDIC deve elaborar uma proposta de política
contendo as prioridades que o Governo deve adotar no segmento de produtos para
saúde.
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ANEXO
Lista de Presença de Convidados
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Instituição/Órgão

Nome
Eduardo Jorge Oliveira Valadares
Eron Andrade
Anderson de A. Pereira
Luiz Roberto Klassmann
Joselito Pedrosa
João Paulo Pieroni
Gilberto H. Soares
Antonio Barbosa
Hayne Felipe da Silva
Jose Mauro Granjeiro
Alexandre Ribeiro P. Lopes
Nana Gurgel
Renato Strauss
Carlos Alberto Aguilera
Elisa Abreu Santos
Gabriela Nardelli
Gregório Bittencourt
Isabel Cristina Santos
Jorge Paulo Chagas Vieira
Jose Coutinho
Kellen Santos Rezende
Luiza Barcellos
Maria Ângela de Avelar Nogueira
Nadja Mayrink Bisinoti
Pedro Binsfeld
Renata Cireno Fernandes
Sandro Martins Dolghi
Tassiana Fronza

ABDI
ABDI
ANVISA
ANVISA / DIDBB
ANVISA / GGTPS
BNDES
FINEP
FIOCRUZ / Bio-Manguinhos
FIOCRUZ / Farmanguinhos
INMETRO / DIPRO
MDIC
MRE
MS/ASCOM/GM
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/ DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
MS/SCTIE/DECIIS
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