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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas a produção nacional de medicamentos a partir de insumos fabricados 

nacionalmente tem sido estimulada através de vários programas de governo, por entender que 

os medicamentos são um produto estratégico, tratado em políticas públicas que envolvem a 

melhoria da saúde da população brasileira. Esse trabalho teve por objetivo, observar se após a 

adoção do programa de Parceria de Desenvolvimentos Produtivo, entre empresas públicas e 

privadas, houve alguma mudança na importação dos insumos farmacêuticos ativos: clozapina, 

cabergolina e lamivudina durante o período de 2010 a 2015.  Foram coletados dados dos 

insumos importados e observados se os mesmos atendiam às normas regulatórias sanitária 

vigentes, assim como os dados epidemiológicos de doenças tratadas por estes medicamentos e 

seus hábitos de prescrição médica. Os resultados iniciais revelaram que houve uma diminuição 

de 50% na quantidade da importação do IFA Cabergolina, a cada ano, a partir do ano de 2013, 

também foi observado, uma estabilização, sem aumento do quantitativo importado, do IFA 

Clozapina e em estudos complementares mostrou a diminuição da importação do IFA 

Lamivudina. A queda no número das importações, não estava relacionada a uma possível 

diminuição no número de casos das doenças, ou a alguma mudança no hábito de prescrição dos 

medicamentos contendo os IFA importados. Durante o desenvolvimento do estudo foi 

observado um aumento das adequações sanitária, e do cumprimento das normas regulatórias a 

publicações das mesmas pela Anvisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Insumos farmacêuticos ativos, vigilância sanitária, importação de produtos, 

parceiras de desenvolvimento produtivo. 
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ABSTRACT 

 

In the last decades, the national production of drugs from nationally manufactured inputs has 

been stimulated through several government programs, because they understand that medicines 

are a strategic product, treated in public policies that involve improving the health of the 

Brazilian population. The objective of this study was to observe whether there was any change 

in the importation of the active pharmaceutical inputs: clozapine, cabergoline and lamivudine 

during the period from 2010 to 2015 after the adoption of the Productive Development 

Partnership program between public and private companies. Data on imported inputs and 

observed whether they met the current sanitary regulations, as well as epidemiological data on 

the diseases treated by these medicines and their medical prescription habits. The initial results 

showed that there was a decrease in the amount of 50% of the import of IFA Cabergoline, every 

year, from 2013 onwards, a stabilization was also observed, with no increase in the imported 

quantity, of IFA Clozapine and in studies showed a decrease in the importation of IFA 

Lamivudine. The decrease in the number of imports was not related to a possible decrease in 

the number of cases of the diseases, or to some change in the prescription habits of the 

medicines containing the imported IFAs. During the development of the study it was observed 

an increase in the sanitary adequacy, and of the compliance with the regulatory norms to the 

publications of the same ones by Anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Active pharmaceutical inputs, sanitary surveillance, import of products, productive 

development partners   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O medicamento é produto de tecnologia cara, e por vezes inacessível, para uma parte da 

população dos países pobres, porque estes se encontram dependentes da importação de 

fármacos ou matérias-primas para sua fabricação (LOYOLA, 2008).  

O mercado farmacêutico é um dos setores mais dinâmicos e inovadores da economia 

mundial, apresenta um grande número de empresas, mas pode ser considerado um setor 

oligopolista. Alguns fatores são cruciais para esta concentração:  custo da pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) das tecnologias, economias de escala, papel da demanda, condições 

de oportunidade e descontinuidade no processo de pesquisa. Outro fator relevante é o impacto 

causado pela extensão dos períodos de patente.  A literatura mostra que 40% do mercado 

farmacêutico, está sob o domínio de oito empresas do setor – Big Pharmas, (CAPANEMA, 

2007, FRANÇOSO, 2013). 

Os avanços na saúde pública no Brasil foram significativos, principalmente no tocante 

aos progressos tecnológicos da indústria farmacêutica, proporcionando cada vez mais 

medicamentos eficazes e seguros. A utilização de medicamentos tornou-se prática 

indispensável na contribuição para o aumento da qualidade e da expectativa de vida da 

população onde foram projetados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) grandes declínios 

nas taxas de mortalidade, entre os anos de 2004 e 2030, para as principais causas de 

morte:doenças transmissíveis, maternas, perinatais e nutricionais, incluindo, AIDS (Síndrome 

da imunodeficiência adquirida), tuberculose e malária (BUSS,2000, MENDES, 2015). Sendo 

assim, garantir o acesso aos medicamentos considerados essenciais e o seu uso racional são 

alguns dos aspectos que contribuem para a valorização e o aperfeiçoamento do serviço de 

Assistência Farmacêutica (AF) como estratégia peculiar da atenção básica à saúde (DE 

BERNARDI, 2006, SANTA HELENA, 2015). 

O Brasil situa-se entre os dez maiores mercados consumidores de produtos 

farmacêuticos do mundo. Esse aspecto singulariza o país entre as demais nações em 

desenvolvimento e faz despertar o interesse das empresas transnacionais pelo domínio desse 

vasto mercado. O faturamento do setor esteve concentrado em poucas empresas e em forte 

internacionalização e por esse motivo, em parte, as indústrias farmacêuticas privadas brasileiras 

desenvolveram baixa capacidade tecnológica nesse período. (BASTOS, 2005; BERMUDEZ, 

2000; SOUZA, 2015).  
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1.1 CARACTERÍSTICAS DO SETOR FARMACÊUTICO BRASILEIRO 

ATUAL 

O mercado farmacêutico mundial, segundo dados disponibilizados pela Interfarma 

(2013), deverá atingir cerca de US1,1 trilhão em faturamento, no ano de 2015, com expressivo 

aumento da participação dos países emergentes, notadamente a Índia, nas vendas globais. A 

título de comparação, os Estados Unidos – maior mercado de medicamentos do mundo – 

participaram com 41% do faturamento mundial em 2005, percentual que deve cair para 31% 

em 2015. No mesmo período, a participação da europeia deverá cair de 27% para 19%. Em 

sentido oposto, os países emergentes tendem a aumentar a participação de 12% em 2005, para 

28% em 2015 (LARA, 2015) 

Especificamente no caso brasileiro, no período de oito anos (2003-2011), o país saiu da 

10ª posição no ranking mundial de participação do mercado para a 6ª posição, com estimativas 

que alcance a 4ª posição em 2016. O mercado farmacêutico brasileiro, apesar do cenário 

internacional desfavorável, apresentou crescimento nas vendas entre os anos de 2009 e 2012, 

período marcado pelas consequências da crise econômica mundial (INTERFARMA, 2013). 

 

Figura 1 – Vendas do mercado farmacêutico brasileiro no varejo entre 2009 a 2012. 

 

Faturamento  da 

indústria farmacêutica no 

Brasil (em R$ bilhões)  

Percentual de participação por 

classe de medicamentos (%)  

Percentual de 

crescimento 

em relação ao 

ano anterior  

  

Ano Valor Similares Referência Genéricos 

2009  24,9  41  48  11  xxx   

2010  28,6  42  44  13  14,9   

2011  30,2  44  43  13  5,6   

2012  33,4  46  42  12  10,3   

 
Fonte: Interfarma, 2013.  

  

Uma diferença marcante entre as grandes empresas multinacionais e as indústrias 

brasileiras é que as primeiras procuram verticalizar sua produção, atuando em todos os estágios 

tecnológicos, incluindo a pesquisa, desenvolvimento de novas substâncias, formulação e 

marketing. Já as empresas nacionais limitam-se, em sua grande parte, a formular e embalar os 

princípios ativos que importam, mantendo a dependência na aquisição das matérias-primas 
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(PINTO, 2013). Essa característica, deixa a indústria farmacêutica nacional vulnerável às 

intempéries do mercado internacional. 

Um indicativo dessa situação é a balança comercial negativa do setor, devido a alta taxa 

de importação de medicamentos e o baixo desempenho nas exportações dos produtos da 

indústria farmacêutica nacional, tornando os medicamentos um dos grandes responsáveis pelo 

déficit da balança comercial brasileira (Figura 2). 

 

Figura 2 - Déficit da balança comercial – produtos farmacêuticos 

 

 
 

Fonte: Interfarma, 2015. 
  

Em se tratando, somente da indústria farmoquímica brasileira, esta é pequena 

proporcionalmente ao tamanho da indústria e do mercado farmacêutico brasileiro, que foi 

impulsionado pelo aumento do poder de compra dos brasileiros e pela produção de 

medicamentos genéricos. O fortalecimento da indústria farmacêutica brasileira não gerou as 

mesmas oportunidades para a indústria farmoquímica, produtora da principal matéria-prima dos 

medicamentos. Na média dos últimos dez anos, os insumos farmacêuticos ativos (IFA) 

consumidos pelas indústrias farmacêuticas brasileiras procedem em 90% de importações e não 

do mercado farmoquímico nacional (ABIQUIFI, 2015). 
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O segmento farmoquímico nacional, possui algumas características relevantes: a) a 

maior parte das empresas, estão classificadas como de pequeno porte, indicando a limitada 

capacidade de realizar investimentos em ativos fixos e desenvolvimento de novos produtos; b) 

estas empresas de pequeno porte, em sua maioria, trabalham com moléculas que não contam 

com a proteção de patentes; c) a produção brasileira de IFA é majoritariamente destinada à 

exportação, o que revela o descompasso entre a demanda da indústria farmacêutica local e os 

insumos produzidos no país; d) a maior parte dos insumos importados são provenientes dos 

países asiáticos, com produtos não exclusivos a preços bastante reduzidos, dificultando ainda 

mais a competição (MITIDIERI, 2015).  

A indústria farmoquímica nacional é uma área crítica, que necessita de atenção, pois 

impacta diretamente no desenvolvimento do país e na promoção da melhoria de acesso de 

medicamentos a população. Embora o Brasil possua uma indústria de medicamentos 

consolidada, é fraca sua capacidade tecnológica para gerar inovações, além disso, não possui 

um setor industrial farmoquímico capaz de formular e sintetizar algumas substâncias ativas 

utilizadas na fabricação de produtos finais (especialidades farmacêuticas): o setor é muito 

dependente de matérias-primas de origem externa (fármacos e intermediários) (VIEIRA, 2006).  

Segundo dos da Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica de Insumos 

Farmacêuticos - ABIQUIFI, as importações da cadeia farmacêutica, ou seja, importação de 

insumos e medicamentos, mantiveram-se estáveis no ano de 2016 quando comparamos ao ano 

de 2015, pois houve uma redução de 1,6% da importação de insumos em 2016 e aumento de 

0,7% na importação de medicamentos. Já as exportações de insumos farmacêuticos e 

medicamentos, registraram uma queda de 4,6% em 2016, onde aumentara as exportações de 

insumos (+7,4%), mas diminuíram as exportações de medicamentos (-11,7%) (Figura 3). 
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Figura 3 - Cadeia produtiva farmacêutica – US$ milhões – 2006 a 2016. 

 

 
       
        Fonte: ABIQUIFI, 2017. 

 

Apesar da dependência externa de medicamentos ser um problema comum aos países 

em desenvolvimento, o Brasil é um dos poucos países a possuir um parque público estatal de 

produção de medicamentos instalado em várias regiões do território nacional e vêm 

contribuindo no abastecimento de medicamentos, principalmente para a rede pública.  Portanto, 

o seu fortalecimento e consolidação são vistos como instrumento efetivo de apoio às ações 

governamentais e uma referência para a regulação do mercado nacional (OLIVEIRA,2006). 

O Brasil tem adotado medidas específicas inerentes ao mercado mundial, 

principalmente no que tange à propriedade intelectual, combate à falsificação de medicamentos 

e o desenvolvimento de um parque industrial em conformidade com o padrão internacional. O 

desempenho da indústria está associado, também, as oportunidades de crescimento do mercado 

no médio e longo prazo, comparado ao atual baixo índice de consumo médio de medicamentos 

per capita; ao potencial de crescimento do consumo de medicamentos genéricos; à diversidade 

étnica e perfis epidemiológicos heterogêneos, favoráveis à realização de testes clínicos; e ao 

regime de patentes em conformidade com o Acordo TRIPS (SILVA, 2012).  

O Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), é um acordo do qual todos os países signatários 

obrigam-se a seguir, instituiu um Regime Global de Propriedade Intelectual com forte e 
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evidente conotação comercial, reforça o direito internacional e padrões mínimos de proteção à 

propriedade intelectual, e, em especifico, dos produtos farmacêuticos antes concedidos ou não, 

de forma discricionária por cada Estado. 

O controle e monitoramento do mercado farmacêutico, é uma das diretrizes 

implementadas pela Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 1998) (Quadro 1), 

a qual está sustentada em três pilares fundamentais: garantia da necessária segurança, qualidade 

e eficácia dos medicamentos; a promoção do seu uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais. Portanto, a produção e a venda de medicamentos, devem estar 

enquadradas, em um conjunto de leis, regulamentos e outros instrumentos legais direcionados 

para garantir a eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos, além dos aspectos atinentes ao 

preço de venda, em defesa do consumidor e dos programas de subsídios institucionais, tais 

como de compras de medicamentos e reembolsos especiais de planos de saúde (BRASIL, 

2014a). 

Quadro 1: Diretrizes e prioridades da Política Nacional de Medicamentos 

Diretrizes Prioridades 

a) Adoção da relação nacional de medicamentos 

essenciais (RENAME)  

b) Regulamentação sanitária de medicamentos  

c)Reorientação da assistência farmacêutica  

d)Promoção do uso racional de medicamentos  

e) Desenvolvimento científico e tecnológico  

f) Promoção da produção de medicamentos  

g) Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos  

h) Desenvolvimento e capacitação de recursos 

humanos 

a) Revisão permanente do RENAME  

b) Assistência farmacêutica  

c) Promoção do uso racional de medicamentos 

d) Organização das atividades de vigilância sanitária 

de medicamentos 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da leitura do PNM (BRASIL,1998) 

 

Visando a ampliação do acesso aos medicamentos por parte da população, as primeiras 

ações a serem implantadas foram baseadas em incentivos à produção de medicamentos 

genéricos sem violar as normas de propriedade intelectual. Como instrumentos de 

implementação, foram utilizadas a alteração da Vigilância sanitária, Lei 6360 de 1976 

(BRASIL, 1976) para dar suporte a Lei dos Genéricos, Lei de n° 9.787/99 (BRASIL, 1999), de 

maneira a dar suporte legal a esta política de governo. A PNM baseia-se nos mesmos princípios 

que orientam o Sistema Único de Saúde e constitui estratégia essencial para consolidá-lo uma 

vez que contribui para viabilizar um dos componentes fundamentais da assistência à saúde que 

é a cobertura farmacológica. Também, estabelece formas de atuação dos setores público e 
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privado, bem como a intenção de que a indústria nacional, se torne a principal fornecedora de 

medicamentos genéricos (AZARA, 2014; JOICE, 2003). A experiência relatada em outros 

países quanto a adoção de medicamentos genéricos se mostrou eficaz na redução de preços, 

devido, principalmente ao fato, de romper com o monopólio das marcas e propiciar opções à 

população (BERMUDEZ, 1994).  

Ao mesmo tempo em que se pactuam mecanismos de relação, o poder regulador do 

Estado deve ser exercido em sua plenitude, dentro das margens que a legislação estabelece. A 

política pública de medicamentos genéricos não é uma ação setorial, uma vez que vários 

ministérios e esferas de governo foram envolvidos, além da sociedade. A demanda dos 

medicamentos genéricos, sobretudo pelo governo brasileiro, mediante seus programas e 

políticas de distribuição de medicamentos à população, estimulou a indústria farmacêutica 

nacional a focar-se no desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos 

genéricos e similares. Estimativas apontam que os medicamentos genéricos serão aqueles que 

mais crescerão em países de mercado farmacêutico emergente, como o Brasil, até 2017 

(GUTTIER, 2016). 

Houve, também, várias alterações na legislação sanitária brasileira proporcionando a 

construção de um arcabouço legal para a implementação dos medicamentos genéricos, como 

por exemplo, uma legislação própria para a regularização sanitária dos medicamentos 

genéricos, normas específicas para os testes de bioequivalência, proporcionando diretrizes para 

sua produção, comercialização e distribuição, assim como sua regulação e fiscalização por parte 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outros entes políticos participantes do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Esta política se coloca como uma grande 

oportunidade para o país, pois ao mesmo tempo em que introduz maior concorrência ao 

mercado, reduzindo preços e permitindo aumento do acesso, possibilita que o desenvolvimento 

da produção desse tipo de medicamento seja feito em sua maior parte por empresas nacionais 

(JORGE, 1994; PROGENERICOS, 2011). 

Desde sua chegada ao mercado, o crescimento dos genéricos tem se mostrado acelerado. 

Em março de 2001, havia 218 genéricos registrados, dos quais 146 eram comercializados em 

julho de 2002, o Brasil contava com 35 laboratórios produtores de genéricos, tendo registrado 

574 medicamentos. Em fevereiro de 2014, listou 436 princípios ativos de medicamentos 

genéricos registrados, perfazendo mais de 21.151 apresentações, cerca de 30 classes 

terapêuticas, produzidos por 102 laboratórios, destinados ao tratamento as doenças mais 

frequentes na população brasileira (NOVARETTI, 2014)  
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Desde o ano 2000 até 03/08/2016, 4661 medicamentos genéricos foram registrados. 

Destes, 861 foram cancelados, restando 3800 medicamentos genéricos com registros válidos, 

segundo a ANVISA (Figura 4). 

 

Figura 4 - Número de Medicamentos Genéricos com registros válidos (valores acumulados) 

 

 

     Fonte: Brasil, 2016a. 

 

Assim, após a experiência e consolidação do programa de medicamentos genéricos, os 

últimos 20 anos trouxeram mudanças importantes, em que o mercado brasileiro começa a tomar 

um formato diferente: ao lado dos conglomerados transnacionais desponta uma indústria 

nacional forte e competitiva. (HASENCLEVER, 2010; VARGAS, 2012).  

As atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de inovações radicais, são 

consideradas marginais, visto que basicamente se restringem ao setor acadêmico e público de 

pesquisa, não existindo exemplos significativos dessas atividades no setor privado empresarial, 

lócus natural das inovações. Investiu-se na ponta da cadeia e não na sua base, embora haja no 

País, razoável capacitação científica em disciplinas importantes para a indústria farmacêutica, 

em alguns nichos, até mesmo em níveis observados nos países desenvolvidos (ANDRADE, 

2003; ÁVILA, 2003; ANTUNES, 2004). 

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no setor farmacêutico 

brasileiro, apesar de progressivos, não se destacaram em relação às demais indústrias 

internacionais. Nota-se que não somente os insumos e medicamentos, mas também a maior 
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parte da tecnologia necessária para promover a inovação na área de saúde é de origem 

estrangeira, especialmente de grandes conglomerados industriais com sede em países 

desenvolvidos. Desse modo, apenas uma pequena parte das inovações tem origem no país, 

como algumas vacinas, fármacos, hemoderivados e equipamentos médico-hospitalares 

(DUARTE, 2011; SHINZATO, 2015). 

A exemplo de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e China, o 

desenvolvimento econômico do país está assentado, cada vez mais, na inovação baseada no 

desenvolvimento científico e tecnológico. Essa centralidade das políticas de ciência, tecnologia 

e inovação precisa ser perseguida pelo País, pois ela é fundamental para sustentar o 

desenvolvimento econômico dos mesmos. Com isso, os insumos para a saúde são produtos 

considerados de segurança nacional e de importância econômica, sendo estratégicos para o 

Brasil (BRASIL, 2011a).  

Segundo o documento apresentado pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação 

(MCTI). A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCT&I 2012-2015 

(BRASIL, 2012a), o setor de saúde no País representa hoje cerca de 8% do produto interno 

bruto (PIB) e movimenta mais de R$160 bilhões por ano. Contudo, a ENCT&I reconhece a 

enorme dependência externa da indústria de medicamentos no Brasil, que importa cerca de 80% 

dos insumos utilizados na fabricação dos seus produtos. Propõe que haja uma maior sinergia de 

esforços dos diversos atores envolvidos, sejam da academia e dos setores produtivos, onde 

assim, permitirá a redução do déficit da balança comercial no setor da saúde, a partir de ações 

de curto, médio e longo prazo. 
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1.2 HISTÓRICO DA POLÍTICA BRASILEIRA DE INCENTIVO À 

PRODUÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS. 

 

Ações relacionadas com a produção e o abastecimento de medicamentos envolvem 

aspectos da política industrial, científica, tecnológica e de saúde. A desindustrialização do setor 

nos anos 90 havia levado a um aumento de preços e forte desnacionalização da indústrias 

farmacêuticas e vulnerabilidade. A indústria farmacêutica, já era formuladora/embaladora, 

pouco participando na fabricação dos princípios ativos, foi nesse cenário, que deu-se o início 

da retomada da política industrial brasileira, no ano de 2003. 

No campo da política industrial para a área, em 2004, foi lançada a Política Industrial e 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), que marca a retomada de políticas para o 

desenvolvimento competitivo da indústria brasileira, situando a cadeia produtiva farmacêutica. 

Retomam-se, dessa forma, duas questões centrais na agenda macropolítica: a defesa da 

necessidade de uma política industrial e a importância de se selecionarem setores estratégicos 

para fomentar o desenvolvimento nacional. (BARBOSA, 2007). O desenho tenha política 

industrial estava dividido em dois setores, um chamado de “opções estratégicas”, onde estava 

incluído o setor de fármacos e medicamentos e outro denominado de “atividades de futuro”, 

como exemplo, temos a biotecnologia e a nanotecnologia. (COSTA MARINHO, 2008) 

(Quadro 2). 

 
Quadro 2: Ações do PITCE 

 

 

LINHAS DE AÇÃO HORIZONTAIS 

 

OPÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

ATIVIDADES 

PORTADORAS DE 

FUTURO 

Inovaçao e Desenvolvimento tecnológico Semicondutores Biotecnologia 

Inserção externa Software Nanotecnologia 

Modernização Industrial Bens de Capital Biomassa 

Ambiente institucional Fármacos e Medicamentos Energias Renováveis 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir da leitura da PITCE. 

 

A PITCE tinha como objetivo fortalecer, aumentar a eficiência e a competitividade 

brasileira além de expandir a sua base industrial por meio da melhoria da capacidade inovadora 

das empresas. Entre seus fundamentos, a PITCE estabeleceu a agregação de valor e a inovação 

visando elevar o padrão de competitividade da indústria brasileira. O foco da política foi 

direcionado para setores intensivos em tecnologia como bens de capital, fármacos e 
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medicamentos, semicondutores e software que poderiam transmitir ganhos de produtividade 

para o restante da indústria, além de abrir oportunidades para desenvolver o sistema nacional 

de inovação.  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em articulação 

no Fórum de Competitividade da Cadeia Farmacêutica, criou uma linha especial (Profarma) 

para expansão de capacidade, com adequação às regras de vigilância sanitária, consolidação de 

empresas (fusões e aquisições), e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Houve estímulo na 

produção de medicamentos genéricos, de alto impacto na saúde pública (doenças 

negligenciadas, DST/Aids, alto custo), produção de vacinas, de radiofármacos e de 

hemoderivados; foi criada a Hemobrás, e incentivado as atividades de P&D realizadas no país, 

assim como a modernização dos laboratórios públicos existentes (SALERMO, 2006). 

O principal legado da PITCE foi o fortalecimento da base institucional da política 

industrial e tecnológica. Durante o período, tivemos a criação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Industrial (CNDI)-, da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial(ABDI) -, a promulgação de leis de incentivo a inovação, como a “Lei do Bem” - lei 

n° 11.196, de 21 de novembro de 2005 (BRASIL, 2005a), regulamentada pelo Decreto n° 5.798 

de 07/06/2006 (BRASIL, 2006a), estabelece um conjunto de instrumentos para apoio à 

inovação na empresa; a “Lei da Inovação”, a lei n° 10.973/04 (BRASIL, 2004a), regulamentada 

pelo decreto n° 5.563 de 11 de outubro de 2005 (BRASIL, 2005b), a “Lei da Informática”, “Lei 

da Biossegurança”, Política de Desenvolvimento da Biotecnologia (6.041/2007) (BRASIL, 

2007a),entre outros.  

Em 2007, o Programa Mais Saúde e o “PAC da Saúde”, lançados em 2007, definem o 

Complexo Industrial da Saúde como um dos eixos estratégicos para a política de saúde. Assim, 

pela primeira vez, foi reconhecido no âmbito setorial que a redução da vulnerabilidade da 

política social brasileira pressupõe o desenvolvimento da base produtiva e da inovação em 

saúde. À época os produtos farmacêuticos foram incluídos na lista dos quatro setores 

estratégicos na política de desenvolvimento industrial do governo, no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

Após a PITCE, seguiram-se a "Política de Desenvolvimento Produtivo", de maio de 

2008 (DIEESE, 2008) e o atual "Plano Brasil Maior" (PBM) (METTEN, 2015), divulgado em 

agosto de 2011 e amplificado em abril de 2012. 

A Política de Desenvolvimento Produtivo foi lançada, em 12 de maio de 2008. Essa 

nova política, teve como objetivo fomentar o setor industrial através de incentivos creditícios, 

subsídios, isenção e redução de tributos e marcos regulatórios para algumas atividades setoriais 
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(CORONEL, 2014). Em termos de formulação, a Política de Desenvolvimento Produtivo segue 

a tendência mundial no que concerne a estruturação de políticas industriais (Quadro 3).  

A nova política, conseguiu operacionalizar as boas intenções da política anterior, a 

PITCE, por meio de um comitê gestor, responsável pelo alcance de quatro metas globais 

consideradas factíveis por meio da implementação de medidas setoriais com vistas a elevar a 

competitividade da economia brasileira. Essa política de governo, previu ações diretas em 25 

setores industriais, entre eles o Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), sendo ele, 

um dos eixos estratégicos para a área da saúde (DIEESE, 2008). 

 

Quadro 3: Política de Desenvolvimento Produtivo – Setor do CEIS 

 

 Situação Atual  Metas  Desafios 
Gestão do 

Programa 

• 

• 

• 

A cadeia produtiva da 

saúde representa entre 

7% e 8% do PIB, 

mobilizando recursos da 

ordem de R$ 160 

bilhões.   

Forte dependência de 

importações nos 

produtos de maior 

densidade de 

conhecimento e 

tecnologia   

Déficit comercial 

elevado: US$ 5,5 

bilhões em 2007 

• 

• 

Reduzir o déficit 

comercial do CIS para 

US$ 4,4 bilhões até 2013   

Desenvolver tecnologia 

para produção local de 20 

produtos estratégicos para  

o SUS até 2013 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diminuir a 

vulnerabilidade da  

Política Nacional de 

Saúde   

Elevar investimento em 

inovação   

Aumentar e diversificar 

exportações   

Adensar cadeia 

produtiva do CIS e 

fortalecer empresas 

nacionais   

Fortalecer, expandir e 

modernizar a gestão da 

rede de laboratórios 

públicos   

Atrair produção e 

centros de P&D de 

empresas estrangeiras 

tecnologicamente 

avançadas 

MINISTÉRIO  
DA SAÚDE  

 

       Fonte: IEDI, 2008. 

 

O CEIS tem como gestor o Ministério da Saúde (MS), que definiu como objetivos: 

consolidar no Brasil um segmento industrial competitivo para a produção de equipamentos 

médicos, materiais, reagentes e dispositivos para diagnóstico, hemoderivados, 

imunobiológicos, intermediários químicos e extratos vegetais para fins terapêuticos, princípios 

ativos e medicamentos para uso humano; e, dominar o conhecimento científico-tecnológico em 

áreas estratégicas visando a redução da vulnerabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Como 

também: (a) Diminuir a vulnerabilidade da Política Nacional de Saúde, (b) Elevar o 
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investimento em inovação, (c) Aumentar e diversificar as exportações, (d) Adensar a cadeia 

produtiva do próprio CEIS fortalecendo as empresas nacionais, (e) Fortalecer, expandir e 

modernizar a gestão da rede de laboratórios públicos, (f) Atrair produção e centros de P&D de 

empresas estrangeiras tecnologicamente avançadas (GADELHA, 2013). 

 

Figura 5: Caracterização do Complexo Econômico Industrial da Saúde 

 

 
 

       Fonte: GADELHA, 2013. 
 

O CEIS (Figura 5), caracteriza-se pela junção de setores industriais de base química e 

biotecnológica (fármacos, medicamentos, imunobiológicos, vacinas, hemoderivados e 

reagentes) e de base mecânica, eletrônica e de materiais (equipamentos mecânicos, eletrônicos, 

próteses, órteses e materiais), com os setores de serviços de saúde (hospitais, serviços de saúde 

e de diagnóstico), em uma dinâmica permanente na busca de oferta de serviços e produtos a 

população (GADELHA, 2003). Ainda, segundo o mesmo autor (2003), os sistemas no CEIS, 

são articulados e interdependentes, reconhecem não somente, a demanda da sociedade por bens 

e serviço, como também a base produtiva responsável pela sua oferta, possuindo um caráter 

estratégico para a produção nacional na área de saúde.  

No ano de 2008, também foram publicadas portarias que contribuíram para a indução 

da produção pública de medicamento e produtos para a saúde, estratégicos para o País por meio 

da compra de insumos produzidos nacionalmente. Uma delas foi a Portaria GM n˚ 374, de 28 

de fevereiro de 2008, que instituiu o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e 

Inovação no CEIS (BRASIL, 2008a), que foi um dos instrumentos de indução aos laboratórios 
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públicos para a formação de parcerias com o setor privado e produção dos insumos 

considerados estratégicos e não produzidos no País, conforme descrito abaixo nos artigos 3º e 

4º da referida portaria. Essa portaria contribuiu para a indução da produção pública de 

medicamento e produtos para a saúde, estratégicos para o País por meio da compra de insumos 

produzidos nacionalmente: 

Art. 3º - Estabelecer que os objetivos específicos do Programa, segundo os segmentos 

que compõem a produção do conjunto de laboratórios públicos, são: 

I) Segmento farmacêutico: a) estimular a internalização da produção de 

farmoquímicos e medicamentos de maior impacto para o SUS. b) modernizar os 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais (...) para estabelecer parcerias com o setor 

produtivo privado. 

II) Segmento biotecnológico (imunobiológicos, biofármacos, hemoderivados e 

reagentes para diagnóstico): a) capacitar os produtores públicos do País para a 

produção de matéria-prima ativa com recursos às novas biotecnologias. b) modernizar 

os produtores públicos (...) para estabelecer parcerias 

com o setor produtivo privado. 

Art. 4º - VI)  Promover a articulação entre os produtores públicos e a indústria privada 

com vistas à realização de ações complementares e sinérgicas em benefício ao 

mercado público de saúde (BRASIL,2008a) 

 

Abordando a mesma temática que a portaria anterior, a Portaria GM n˚ 375, de 28 de 

fevereiro de 2008 (BRASIL, 2008b), instituiu no âmbito do SUS, o Programa Nacional para 

qualificação, produção e inovação em equipamentos e materiais de uso em saúde. Conforme 

pode ser verificado no seu artigo 3º, incisos VI e IX abaixo descritos, a portaria também propôs 

o estímulo às atividades privadas para o desenvolvimento tecnológico do setor público e a 

adoção de políticas de compras governamentais baseadas na transferência de tecnologia. 

Art. 3º - VI) Estimular o setor privado a utilizar os instrumentos de apoio existentes 

para ampliar o desenvolvimento tecnológico no setor público e privado. 

IX) Propor a adoção de políticas de compras governamentais baseadas na qualidade 

dos insumos e na transferência de tecnologia (BRASIL,2008b). 

 

Nesse mesmo ano, o MS divulgou a primeira relação dos produtos estratégicos 

(BRASIL, 2008c), os quais deveriam receber apoio para seu adensamento produtivo, e tais 

listagens estão sendo constantemente atualizadas. Atualmente encontra-se em vigor a portaria 

n° 252 de 2017 (BRASIL, 2017). Os produtos estratégicos para o SUS, são aqueles necessários 

às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, com aquisições centralizadas ou 

passíveis de centralização pelo Ministério da Saúde e cuja produção nacional e de seus insumos 

farmacêuticos ativos ou componentes tecnológicos críticos são relevantes para o CEIS. Nelas, 

estão incluídos desde medicamentos, vacinas, soros e hemoderivados até equipamentos e 

materiais relacionados ao uso desses produtos. Um dos objetivos dessa ação é incentivar 

vínculos entre a produção e a gestão da rede do SUS, integrando a demanda do sistema com 

novos perfis de oferta da produção nacional de fármacos e/ou medicamentos (CARTAXO, 

2014). 
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O governo continuou adotando medidas com o intuito de desenvolver e fortalecer o 

CEIS, como a criação, no âmbito do Ministério da Saúde (MS), do Grupo Executivo do 

Complexo Industrial da Saúde (GECIS), por meio do decreto de 12 de maio de 2008 

(BRASIL,2008d). O decreto foi seguido pela Portaria no 1.942, de 17 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008e), que aprovou o Regimento Interno do GECIS e instituiu o Fórum Permanente 

de Articulação com a Sociedade Civil. Segundo o MS, com a instalação do GECIS, foram 

promovidas ações voltadas à criação e implementação do marco regulatório brasileiro referente 

à estratégia de desenvolvimento do governo federal para a área da saúde.  

 Em março de 2009, o GECIS contribuiu com proposta de anteprojeto de lei aplicável às 

compras públicas de medicamentos, onde estabelecia um tratamento mais favorável a empresas 

nacionais que satisfaçam os critérios do processo produtivo básico e a relação a medicamentos 

específicos classificados previamente como estratégicos pelo Ministério da Saúde. Ressalve-

se, ainda, que incluiu a discussão sobre o tratamento a ser dispensado aos laboratórios oficiais 

(públicos), os quais, regularmente fornecem medicamentos à administração pública por meio 

de convênios e não de licitações. 

 O poder de compra estatal é utilizado para estimular a produção local, por meio de uma 

revisão da regulamentação de compras governamentais, em particular quanto à pré-

qualificação, isonomia competitiva, desoneração tributária e encomenda de produtos 

estratégicos para a inovação em saúde. Nessa perspectiva, as licitações e contratações públicas 

não são mais encaradas como procedimentos voltados à aquisição estanque de produtos, 

serviços e obras, mas dotadas, também, de uma função regulatória conformadora do mercado, 

na qual são empregadas como instrumentos de implementação de políticas públicas (GARCIA, 

2012). Outras inovações em termos de contratos administrativos foram implementadas com 

crescente frequência no setor farmacêutico.  

No âmbito da Secretaria de Ciências e Tecnologia de Insumos Estratégicos (SCTIE), o 

Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS) foi criado em 2009, a 

partir da publicação do Decreto presidencial n° 6860 (BRASIL, 2009a), com o objetivo de 

fomentar a produção pública de tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde - SUS 

e consolidar a estratégia nacional de fomento, desenvolvimento e inovação no âmbito do 

Complexo Industrial da Saúde – CIS, contribuindo para a redução da vulnerabilidade do acesso 

à saúde.  

No mesmo ano, o Ministério da Saúde, anunciou a celebração de nove Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) (Quadro 4), entre laboratórios oficiais e indústrias 

farmacêuticas, que envolviam o uso do poder de compra atual do governo para induzir a 
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transferência de tecnologia de medicamentos. Foram finalizados, 9 projetos, envolvendo 7 

laboratórios públicos, 7 privados e contemplaram a produção de 14 produtos, estimaram um 

valor de compras de R$ 650 milhões/ano e uma economia de R$ 130 milhões/ano em cada um 

dos 5 anos dos projetos (BRASIL, 2009b). 

 
Quadro 4: Resumo das primeiras parcerias para o desenvolvimento produtivo pactuadas 

 

LABORATÓRIOS PÚBLICOS PRODUTOS PARCEIROS 
INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

Laboratório da Marinha Raloxifeno Nortec Osteoporose 

FUNED Tenofovir Nortec + Blanver Antirretroviral 

LAFEPE + NUPLAM 
Clozapina; Olanzapina; 

Quetiapina 
Cristália Antipsicóticos 

LAFEPE Tenofovir Cristália Antirretroviral 

Instituto Vital Brazil (IVB) Rivastigmina 
Laborvida / 

Mappel 
Mal de Alzheimer 

HEMOBRAS Fator VII recombinante Cristália Hemofilia 

FARMANGUINHOS 

Formoterol + Budesonida 
Aché   

(Biosintética) 
Antiasmáticos 

Rifampicina, Isoniazida, 
Etambutol e Pirazinamida 

Lupin Tuberculostáticos 

Tacrolimo Libbs Imunossupressor 

      

      Fonte: BRASIL, 2009b. 

 

É importante diferenciar, as referidas, parcerias de desenvolvimento produtivo – PDP, 

das parcerias público privadas - PPP, onde as primeiras, configuram-se como modalidade de 

encomenda tecnológica realizada pelo Estado na presença de risco tecnológico, incentivadas 

pelo MS, inclusive, sendo chamadas de PDP da saúde. Foram inicialmente regulamentadas nos 

termos do artigo 20 da Lei 10.973/2004 (Lei da inovação, alterada recentemente pela Lei 

13243/2016 (BRASIL, 2016b) e à luz da Portaria Interministerial nº 128, de 29 de maio de 2008 

(BRASIL, 2008f), posteriormente pela Portaria 837 de 12 de abril de 2012 (BRASIL, 2012b):   

 

“ Art. 2º As PDP são parcerias realizadas entre instituições públicas e entidades 

privadas com vistas ao acesso a tecnologias prioritárias, à redução da vulnerabilidade 

do Sistema Único de Saúde (SUS) a longo prazo e à racionalização e redução de 

preços de produtos estratégicos para saúde, com o comprometimento de internalizar 

e desenvolver novas tecnologias estratégicas e de valor agregado elevado.  

Art. 3º São objetivos das PDP: I - racionalização do poder de compra do Estado, 

mediante a centralização seletiva dos gastos na área da saúde, com vistas à diminuição 

nos custos de aquisição do SUS e à viabilização da produção no País de produtos 

inovadores de alta essencialidade para a saúde, tendo como foco a melhoria do acesso 

da população a insumos estratégicos; II - fomento ao desenvolvimento tecnológico 

conjunto e ao intercâmbio de conhecimentos para a inovação no âmbito dos 
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produtores públicos e privados nacionais, tornando-os competitivos e capacitados a 

enfrentar a concorrência global em bases permanentes num contexto de incessante 

mudança tecnológica; III - foco na fabricação local de produtos estratégicos para o 

SUS e de produtos de alto custo e/ou de grande impacto sanitário e social, aliando o 

pleno abastecimento e diminuição da vulnerabilidade do SUS com a ampliação da 

riqueza do País; e IV - negociação de reduções significativas e progressivas de preços 

na medida em que a tecnologia é transferida e desenvolvida, conforme seja 

considerada estratégica para o SUS(BRASIL, 2012). 

 

Não devendo ser confundidas com as Parcerias Público-Privadas (PPP), as quais, são 

contratos de prestação de obras ou serviços não inferiores a R$ 20 milhões, com duração 

mínima de 5 e no máximo 35 anos, firmado entre empresa privada e o governo federal, estadual 

ou municipal. Nela, o agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa 

combinação de parte de tarifas cobradas de usuários dos serviços mais recursos públicos, e são 

estabelecidas em consonância com a Lei 11.079/2004 (BRASIL, 2004b): 

 

 “Art. 1° Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos órgãos da Administração 

Pública direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas 

públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Art. 2° Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa (BRASIL,2004b).” 

 

Também, sob a designação de “Insumos em Saúde”, o Plano de Ação de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 2007-2010 do Ministério da Ciência e Tecnologia colocou a saúde como 

uma das áreas estratégicas, orientando o financiamento e a atuação do Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia & Inovação. Essas diretrizes foram intensificadas em 2011, com o Plano 

Brasil Maior que deu continuidade à PITCE e à inicial Política de desenvolvimento produtivo 

do governo (GADELHA, 2012). 

O próximo programa industrial do governo foi o Plano Brasil Maior (PBM), que vigorou 

entre 2011 e 2014, onde reconheceu o potencial das compras públicas para o fomento à 

competitividade de setores cuja demanda governamental significativa, como é o caso da saúde. 

Assim, respaldado pela Lei 12.349/2010 (BRASIL,2010a), regulamentada pelo Decreto 

7546/2011 (BRASIL, 2011b) foram definidas regras para a utilização do uso do poder de 

compra do Estado, prevendo-se a margem de preferência de até 25% para a compra de 

produtores nacionais, sendo que no cálculo deve-se considerar geração de emprego e renda, 

impacto na arrecadação de impostos, desenvolvimento nacional, entre outros. 

O PBM manteve o foco na inovação e o adensamento produtivo do parque industrial 

brasileiro objetivando ganhos sustentados da produtividade do trabalho, estabelecendo 
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diretrizes para a intensificação do estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento 

produtivo na saúde e do uso do poder de compra no Estado no setor (ABDI, 2011).  Nesse 

programa industrial, a existência de alguns núcleos de empresas inovadoras pode liderar o 

processo de modernização produtiva, graças ao acúmulo de capacitações tecnológicas nesses 

setores. A abundância de recursos naturais, especialmente em energia, por sua vez, é um dos 

maiores vetores de oportunidades, assim como a utilização de compras públicas e dos eventos 

esportivos (Copa do mundo e Olimpíadas) são elementos de demanda para alavancar 

investimentos e tecnologias. Dentre os desafios, tem-se o de intensificar o grau tecnológico da 

indústria brasileira, acelerar o investimento em infraestrutura e impulsionar a qualificação 

profissional. Com isso, explicita-se a articulação do PBM com os demais programas do 

governo, de infraestrutura, educação e principalmente com a gestão macroeconômica 

(GUERRIERO, 2012; SOARES, 2013). 

Nesse contexto, as PDP, surgiram para auxiliar o crescimento da produção nacional de 

produtos estratégicos para o SUS, onde, desde 2009, o MS tem investido intensamente em 

acordos de transferência de tecnologia e conhecimento entre laboratórios públicos e entidades 

privadas (Quadro 5). 

 
Quadro 5: Ações relevantes do Plano Brasil Maior na área da saúde 

  

 

  Fonte: BRASIL, 2011c. 

 

 

 

 

 

Plano Brasil 
Maior: 

Ações 

do Ministério da 
saúde

PROCIS - Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da 
Saúde

Avanço no marco regulatório e normas internas : portaria de critério para 
as PDP, marco regulatório das compras públicas, ampliação do poder de 

compra do SUS).

Investimento e parceiras no setor público-privado

Envolvimento estratégicos de empresa públicas produtoras de 
medicamentos.

Agendas de pesquisa, inovação tecnológica e ética em pesquisa

Programas estratégicos de radioterapia e doenças neglicenciadas
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1.2.1 Parceiras para o desenvolvimento Produtivo - PDP 

 

Pelo disposto no artigo 2° da Portaria no 837/2012 (BRASIL,2012b), as PDP são 

parcerias realizadas entre instituições públicas e entidades privadas com vistas ao acesso a 

tecnologias prioritárias, à redução da vulnerabilidade do SUS a longo prazo e à racionalização 

e redução de preços de produtos estratégicos para saúde, com o comprometimento de 

internalizar e desenvolver novas tecnologias estratégicas e de valor agregado elevado 

(SUNDELF, 2013). O MS firma acordos entre laboratórios, para que os mesmos se 

comprometam a transferir a tecnologia para a produção de determinado medicamento aos 

laboratórios públicos brasileiros, dentro do prazo de cinco anos. Durante esse período, os 

laboratórios do setor privado são responsáveis pela produção do princípio ativo e transferência 

da tecnologia ao laboratório público.   

Para que ambos sejam beneficiados durante o acordo, o governo garante aos laboratórios 

privados a exclusividade na compra desses produtos durante o mesmo período. Após o prazo 

para a transferência de tecnologia, o laboratório público nacional inicia, de forma autônoma, a 

produção completa do medicamento visando atender à demanda nacional. 

O principal objetivo das PDP era não só garantir produtos de fabricação nacional, dentro 

de um tempo previamente determinado, mas também diminuir os custos da aquisição pelo SUS, 

de produtos inovadores e de alta essencialidade para a saúde, tendo como foco a melhoria do 

acesso da população a insumos estratégicos. No caso das PDP, a economicidade para as 

compras do MS é um dos requisitos para o seu estabelecimento e tem sido verificado na prática, 

após a concretização das primeiras compras.  

Além disso, após o anúncio das PDP verificam-se, na prática, significativas reduções 

dos preços dos medicamentos objeto dessas parcerias, promovidas tanto pelas empresas 

envolvidas quanto por seus concorrentes de mercado. Tal fato decorre, dentre outras causas 

naturais de concorrência, do estabelecimento do critério que os preços finais propostos para a 

parceria devem ser em média, inferiores e decrescentes àqueles praticados pelo MS por ocasião 

da parceria. Registre-se a marcada influência desta economia nos programas de acesso a 

medicamentos e impactos em Secretarias como a SCTIE, Secretaria de Vigilância Sanitária 

(SVS) e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) (REZENDE, 2013). 

A adoção de PDP para medicamentos incluiu produtos em situação de monopólio ou 

não (medicamentos patenteados ou não). A transferência da tecnologia pode envolver um 

detentor da tecnologia, um produtor nacional privado para produção do insumo farmacêutico 

ativo (IFA) e um produtor público para a produção do produto final, que, por sua vez, pode 
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comercializar o produto exclusivamente no setor público. Em síntese, o poder de compra do 

governo passou a ser usado como indutor da produção local de medicamentos e de 

farmoquímicos porque garantiu mercado a um produtor preferencial para produtos definidos 

como prioritários, adotados pelo MS (CHAVES, 2015). 

Existem duas formas possíveis para as PDP (FUNED, 2010). A primeira (Figura 2) 

acontece quando existe uma relação tripartite com a participação de uma empresa detentora da 

tecnologia, o apoio de um fabricante nacional do IFA e o Laboratório Oficial que deverá 

absorver a tecnologia. 

Figura 6: Forma de Parceria tripartite 
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    Fonte: REZENDE, 2013. 

 

Há ainda uma segunda forma, a bipartite (Figura 7), quando o Laboratório Oficial 

trabalha o desenvolvimento próprio de um produto e se une a um fabricante doméstico 

(nacional) IFA.  
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Figura 7: Forma de parceria bipartite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fonte: REZENDE, 2013. 

 

Foi apontado por inúmeros estudiosos alguns pontos limitantes e necessidade de 

aperfeiçoamento das PDP: restrita capacidade orçamentária do MS para impulsionar o mercado 

por meio de seu próprio poder de compra; premência em se ultrapassar os aspectos meramente 

regulatórios e sustentar um papel ativo do Estado na promoção do desenvolvimento; 

importância de maximizar a taxa de sucesso das parcerias estabelecidas quanto à entrega de 

produtos e à efetiva transferência de tecnologia aos produtores nacionais; pertinência de 

verticalizar o processo produtivo dos componentes farmoquímicos e farmacêuticos envolvidos 

nas parcerias; imprescindibilidade de garantir a qualidade dos produtos envolvidos nas 

parcerias estabelecidas; carência de expertise em relação aos processos de transferência 

tecnológica do setor privado para o público e limitação dos produtores públicos em relação à 

competência técnica, à capacidade de gestão dos laboratórios e às boas práticas de fabricação. 

Quanto a nova legislação foi apontado: a existência de regras obscuras em relação à 

escolha do parceiro privado; falta de transparência das informações relativas às PDP celebradas; 

e insegurança jurídica quanto à proteção dos direitos de propriedade intelectual; a controversa 

contratação direta das parcerias (sem necessidade de licitação), à possibilidade de as parcerias 

travestirem simples compras de medicamentos em acordos de transferência de tecnologia; e ao 

fato de parte dos produtos objetos das PDP serem produtos em estágio de desenvolvimento 

maduro, com patentes vencidas ou perto de vencer, o que garantiria mercados para as empresas 

farmacêuticas transnacionais envolvidas nos acordos até a produção nacional se efetivar de fato 

(VIANA, 2016) 
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1.3. LABORATÓRIOS OFICIAIS. 

 

Os laboratórios oficiais estão situados em todas as regiões do país e compõem a Rede 

Brasileira de Produção Pública de Medicamentos (RBPPM). A adesão à rede é institucional e 

tem como foco o desenvolvimento de ações que visam a reorganizar o sistema oficial de 

produção de medicamentos, de matérias-primas e de insumos. A maioria pertence à ALFOB - 

Associação de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, num total de 21 associados, das 

esferas federal e estadual, vinculados ao MS, às Forças Armadas, às universidades públicas e 

às Secretarias de Saúde estaduais, sendo todos os medicamentos destinados ao setor público 

(ALFOB, 2017) (Figura 8). 

 
Figura 8: Rede de laboratórios farmacêuticos oficiais. 

 

 

     Fonte: ALFOB, 2017. 

 

O laboratório oficial é o elemento central da PDP e é, em tese, a figura que desempenha 

os seguintes papéis: faz a interlocução com os parceiros da PDP (transferidor de tecnologia e a 

empresa nacional de IFA); é o receptor da tecnologia do medicamento; é quem envolve o 

parceiro privado que receberá a tecnologia ou desenvolverá o IFA; é quem passa pelo processo 

seletivo junto ao Ministério da Saúde; e, por fim, quem fornece diretamente o medicamento 

alvo da PDP para o MS (CHAVES, 2016). 
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Eles também possuem papéis relevantes de reguladores de preços; de suporte em 

situações emergenciais; de fornecedores a programas estratégicos no campo da saúde coletiva, 

como o DST/AIDS e o PNI; e de parceiros para o desenvolvimento de novos produtos e 

formulações farmacêuticas (MAGALHÃES, 2011). 

Segundo o MS, produtores oficiais (Quadro 6) são Instituições Públicas que produzem 

ou desenvolvem medicamentos, soros, vacinas e produtos para saúde para atender às 

necessidades dos programas do SUS. A importância da rede de laboratórios públicos reside em 

seu potencial de promoção da orientação social do desenvolvimento tecnológico nacional por 

meio da produção de remédios negligenciados pelo segmento privado, do fortalecimento da 

capacidade de regulação, por meio da realização de testes e ensaios. Ademais, no âmbito das 

plataformas tecnológicas existentes, a rede de laboratórios públicos conseguiu uma razoável 

autossuficiência na produção de vacinas (MAGALHÃES, 2011; GEREMIA, 2015; TIGRE, 

2016). 

Quadro 6: Produtores oficiais segundo o MS. 

 

NOMES DOS PRODUTORES OFICIAIS SIGLAS 

Fundação Baiana de Pesquisa Científica, Desenvolvimento 

Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos 

BAHIAFARMA 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fundação Oswaldo 

Cruz 

BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ 

Centro de Pesquisa e Produção de Medicamentos do 

Amazonas/Fundação Universidade do Amazonas/ Universidade 

Federal do Amazonas 

CEPRAM/FUAM/UFAM 

Centro de Tecnologia e Geociências/Universidade Federal de 

Pernambuco  

CTG/UFPE 

Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiologia/Universidade 

Federal do Paraná 

CPPI/UFPR 

Fundação Ataulpho de Paiva FAP 

Instituto de Tecnologias em Fármacos/Fundação Oswaldo Cruz FARMANGUINHOS/FIOCRUZ 

Farmácia Escola da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem/Universidade Federal do Ceará 

FFOE/UFC 

Fundação Ezequiel Dias FUNED 

Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares Lima” FURP 

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia HEMOBRÁS 

Instituto Carlos Chagas/Fundação Oswaldo Cruz ICC/FIOCRUZ 

Instituto Butantan IB 

Instituto de Biologia Molecular do Paraná IBMP 

Indústria Química do Estado de Goiás S/A IQUEGO 

Instituto Vital Brazil S/A IVB 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador 

Miguel Arraes S.A 

LAFEPE 

 

Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul LAFERGS 

Laboratório Farmacêutico de Santa Catarina LAFESC 

Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica LAQFA 

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Medicamentos e 

Cosméticos / Unidade de Produção de Medicamentos 

LEPEMC/UPM 

 

Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas AS LIFAL 

http://nacidade.com.br/local/pr/piraquara/saude/centro-de-producao-e-pesquisa-de-imunobiologia-cppi-241847?first=1
http://nacidade.com.br/local/pr/piraquara/saude/centro-de-producao-e-pesquisa-de-imunobiologia-cppi-241847?first=1
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Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba LIFESA 

Laboratório Químico Farmacêutico da Marinha LFM 

Laboratório de Produção de Medicamentos LPM - Londrina – PR 

Laboratório Químico Farmacêutico do Exército LQFEx 

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica/Universidade Federal 

da Paraíba 

LTF/UFPB 

 

Núcleo de Tecnologia Farmacêutica/Universidade Federal do 

Piauí 

NTF/UFPI 

Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos/ 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

NUPLAM/UFRN 

Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde/ Universidade 

Estadual da Paraíba 

NUTES/UEPB 

Instituto de Tecnologia do Paraná TECPAR 

    Fonte: BRASIL, 2016c (Produtores ativos, inativos ou em implantação). 

 

Espera-se que a produção dos laboratórios públicos exerça também impacto na 

formação dos preços, principalmente nos medicamentos de uso contínuo, favorecendo a 

redução das despesas públicas com medicamentos e contribuindo para garantir a segurança do 

acesso. A figura 9, demonstra que o MS, previu que ao final dos projetos de PDP, até o ano de 

2016, houvesse uma economia da ordem de R$ 5 bilhões (BRASIL, 2017b).  
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Figura 9: Economia em aquisições no âmbito das PDP: 

 

 
 

Fonte: BRASIL, 2017b. 
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1.4 – FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DAS PDP: 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, demonstrou que o 

consumo final de bens e serviços de saúde totalizou R$ 424 bilhões, o equivalente a 8% do 

Produto Interno Bruto (PIB), sendo R$ 231 milhões (4,4% do PIB) das famílias e do setor 

privado em geral e R$ 190 milhões do setor público (3,6% do PIB). Segundo Mendes (2016), 

esse valor indica que o Brasil tem um gasto total em saúde muito adequado, bem próximo à 

média dos gastos em saúde dos países desenvolvidos.  

Segundo Carrin (2007), a forma como são financiados os sistemas de saúde, determinam 

se as pessoas podem obter atenção à saúde e se enfrentam dificuldades financeiras como 

resultado da obtenção deste cuidado e, assim, o desenho e a implementação de um adequado 

sistema de financiamento são essenciais na busca de cobertura universal. Não por acaso o 

financiamento tem se apresentado como um dos grandes desafios à consolidação de sistemas 

universais. 

O desafio do financiamento da saúde no Brasil tem de ser enfrentado em duas vertentes: 

aumentar o gasto em saúde, mas, ao mesmo tempo, melhorar sua qualidade. A garantia do 

acesso aos medicamentos depende de um financiamento sustentado, o qual deve ser assegurado 

por todas as instâncias gestoras do SUS, de acordo com a política estabelecida para a 

Assistência Farmacêutica e para os medicamentos a serem disponibilizados nos diferentes 

níveis de atenção e programas de saúde. Somente com financiamento assegurado é possível 

disponibilizar os medicamentos necessários para dar suporte às ações de atenção à saúde e 

viabilizar o desenvolvimento e continuidade das ações nesta área. O financiamento da 

Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e pactuado 

na Comissão Intergestores Tripartite (CONASS, 2009) 

Em relação a assistência farmacêutica, na possibilidade de um subfinanciamento do 

sistema, se espera que haja problemas quanto à oferta de medicamentos, não só em relação à 

disponibilidade de produtos, mas também quanto à racionalidade do uso e gestão dos serviços 

farmacêuticos. No SUS assim como em vários países tem-se observado crescimento do gasto 

com medicamentos, e entre 2005 e 2009 houve aumento de 65,3% no volume de recursos 

financeiros alocados pela União para a aquisição de medicamentos (VIEIRA, 2013). 

A estruturação da Assistência Farmacêutica (AF) é um dos grandes desafios que se 

apresenta aos gestores e profissionais do SUS, para garantir o acesso as ações desenvolvidas 

nessa área não devem se limitar apenas à aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, 

para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas de acordo 
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com as competências estabelecidas para cada esfera de governo. AF é conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção, recuperação da saúde, garantindo os princípios da 

universalidade, integralidade e equidade, regulamentada pela Resolução Nº 338 de maio de 

2004. As ações aprovadas pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) 

garantem o acesso ao medicamento tanto individual como coletivo, tendo este como insumo 

essencial (CONASS, 2011). 

Quanto ao financiamento, a AF, as ações estão divididas em três Componentes: 

a) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é financiada pelo Ministério da 

Saúde, Estados e Municípios, sendo que esses recursos devem ser aplicados no custeio 

dos medicamentos destinados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica. 

Neste Componente está estabelecido um Elenco de Referência de medicamentos 

elaborado pelo Ministério da Saúde, com base na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) que observa a oferta de medicamentos para o tratamento dos 

principais problemas de saúde da população, em relação a sua demanda epidemiológica. 

Também podem ser comprados, medicamentos fitoterápicos estabelecidos na 

RENAME, matrizes homeopáticas e tinturas-mães conforme Farmacopeia 

Homeopática Brasileira, 3ª edição. Um percentual de até 15% da soma das 

contrapartidas estaduais e municipais pode ser aplicado também em ações de 

estruturação das Farmácias do SUS, e qualificação dos serviços farmacêuticos 

destinados à Assistência Farmacêutica Básica (OLIVEIRA, 2010) 

b)  O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se à garantia 

do acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, 

tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância 

epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, 

contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS. Os medicamentos e insumos 

são financiados e adquiridos pelo MS, sendo distribuídos aos estados e Distrito Federal. 

A estes, cabe o recebimento, os municípios são responsáveis pelo armazenamento e a 

distribuição. Estão enquadrados os seguintes programas de saúde estratégicos: controle 

de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença 

de Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; 

antirretrovirais do programa DST/ Aids; sangue e hemoderivados; e imunobiológicos, 

sendo os medicamentos adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde (VIEIRA, 

2010). 



40 

 

c) O componente especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) foi criado em 2009, 

e teve sua regulamentação atualizada em 2013, pela Portaria GM/MS nº 1554 que 

definiu as novas regras de financiamento e execução do CEAF (BRASIL, 2013a). É 

uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca 

da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas 

linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

publicados pelo Ministério da Saúde (PCDT), Os medicamentos que fazem parte das 

linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em 

três grupos (Figura 10) conforme características, responsabilidades e formas de 

organização distintas (BRASIL,2013b). 

 

Figura 10: Divisão do componente especializado da Assistência Farmacêutica

 

      Fonte: BRASIL, 2013b. 

 

 

Com a implementação do CEAF, pode ser verificado uma ampliação considerável no 

orçamento do MS. O orçamento do ministério, para financiamento dos medicamentos 

excepcionais era de R$ 500 milhões em 2003, passando para R$ 2,65 bilhões em 2009 (Figura 

11).  Essa ampliação tem sido empregada para a garantia do acesso aos medicamentos e, 

principalmente, para viabilizar a integralidade, na forma de linhas de cuidado definidas nos 

respectivos PCDT publicados pelo Ministério da Saúde para todas as doenças abarcadas por 

este Componente. Um dos critérios utilizados para a alocação de um medicamento no Grupo 

1A foi justamente a importância desses medicamentos para o fortalecimento do CIES.  

•Aquisição financiado pela União, e adquirido pela 
União (1A), ou adquirido pelos estados e DF (1B)

•Doenças de grande complexidade, refratariedade ou 
intolerância a primeira e/ou a segunda linha de 

tratamento,elevado impacto financeiro, medicamentos 
participantes da PDP.

GRUPO1  

( A e B)

•Aquisição sob responsabilidade dos estados e DF;

•Menor complexidade da doença em relação aos 
elencados no grupo 1, refratariedade ou intolerância a 

primeira linha de tratamento.

GRUPO 2

•Aquisiçao sob responsabilidade dos municípios;

•Medicamentos constantes na RENAME e indicados 
pelo PCDT, como a primeira linha de cuidados para o 

tratamento das doenças contempladas por este 
componente.

GRUPO 3
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A aquisição centralizada de alguns medicamentos do componente especializado da AF, 

ocorreu devido a uma reorientação na agenda do MS, com o foco no desenvolvimento produtivo 

do setor farmacêutico. Ou seja, não foi devido a uma ruptura no sistema de saúde ou pressão 

dos estados (ou grupos de interesse), mas aos mecanismos institucionais de coordenação federal 

(FONSECA, 2015). 

 

Figura 11: Representação gráfica da evolução do orçamento federal para financiamento dos 

medicamentos de alto custo (2003 a 2009) e dos medicamentos do CEAF (a partir de 2010). 

 

 

Fonte: BRASIL, 2014b. 

 

O medicamento é o componente responsável pela utilização da maior fatia do recurso 

disponível, ou seja, ocupa o 1º. lugar nos gastos da função saúde. No Brasil, o gasto com 

medicamentos é bastante expressivo e vem crescendo ao longo dos anos (CUNHA, 2014). 

Podemos observar, a tabela com os valores dos 10 principais insumos farmacêuticos importados 

(Quadro 7). 
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Quadro 7: Os 10 principais insumos farmacêuticos importados nos anos de 2015 e 2016, em 

milhões de US$ FOB. 

 

2015 IFA 

Valores em 

milhões de 

US$ FOB 

Até 

dez 

de 

2016 

IFA 

Valores em 

milhões de 

US$ FOB 

 Insulina 68,3  Acetato de alfa tocoferol 40,2 

 
Acetato de alfa 

tocoferol 
44,4  Outras cefalosporinas 39,2 

 Amoxacilina e sais 42,3  Amoxacilina e sais 32,8 

 
Brometo de butil 

escopolamina 
26,9  Fenoperidina e sais 28,6 

 Outras cefalosporinas 22,9  Dipirona 25,5 

 Heparina 21,9  
Brometo de butil 

escopolamina 
24,5 

 Dipirona 19,0  Acetato de ciproterona 22,7 

 Acetato de ciproterona 16,4  Heparina 19,6 

 
Celulose 

microcristalina 
14,7  Vitamina C 13,5 

 Vitamina C 14,5  desogestrel 12,4 

       
       Fonte: ABIQUIFI, 2016. 

 
1.5 - DIFERENTES PAPÉIS DA ANVISA, COMO REGULADORA DAS 

POLÍTICAS DE ESTADO. 

1.5.1 Anvisa como reguladora nas Parcerias de Desenvolvimento Produtivo 

Em 2012 as PDP foram regulamentadas pela Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012 

(BRASIL, 2012b) a qual, define as diretrizes e os critérios para o estabelecimento das parcerias 

para o desenvolvimento produtivo.  

 Um dos papéis da Anvisa, como órgão regulador, visando adequar e padronizar os ritos 

analíticos e fiscalizatórios sanitários, foi a publicação da RDC nº 47, de 4 de novembro de 2010 

(BRASIL, 2010b), onde estabeleceu critérios e procedimentos para a participação desta 

autarquia, no acompanhamento e análise das petições relacionadas às PDP  do MS. Esta 

resolução, instituiu o Grupo de Trabalho Regulatório (GTR), o qual era composto por 

representantes da Anvisa, e sempre que necessário, o grupo contava com a participação de 

servidores de outros órgãos da Administração Pública Federal, bem como de especialistas em 

assuntos ligados ao tema.  

O GTR foi posteriormente substituído pelos Comitê técnico-regulatório (CTR) 

instituídos pela RDC n° 02 de 02 de fevereiro de 2011 (BRASIL, 2011d). Esses comitês são de 

cunho técnico destinados a realizar o acompanhamento das atividades relativas ao 
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desenvolvimento, produção, registro e pós-registro de produtos originários de PDP, como 

também da análise dos processos de transferência de tecnologia para a produção, no Brasil, de 

tecnologias de interesse do SUS.  

A Anvisa desde então, vinha publicando normas visando a adequação regulatória de 

vários produtos de interesse sanitária, destacando-se a RDC 27/2011 (BRASIL, 2011e), que 

dispõe sobre os procedimentos para certificação compulsória dos equipamentos sob regime de 

Vigilância Sanitária. 

È importante destacar a publicação da RDC nº 50, publicada em 13 de setembro de 2012 

(BRASIL, 2012c). Essa resolução estabelece o chamado registro de produtos em processo de 

desenvolvimento ou de transferência de tecnologias objetos de Parcerias de Desenvolvimento 

Produtivo público-público ou público-privado. Segundo essa norma, esse tipo de registro 

refere-se a uma análise prévia de produtos que sejam objeto de PDP (artigo 2º, II) assegurando 

que o processo da transferência de tecnologia na PDP será monitorado pela agência. De 

qualquer forma, segundo essa RDC, a comercialização do produto só poderá ser realizada 

quando for obtido o registro sanitário propriamente dito. 

A RDC N° 16/2013 (BRASIL, 2013c), que aprova o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá 

outras providências, e tornou-se relevante a partir do momento que o processo das parcerias 

passou a envolver os produtos para saúde. 

No ano de 2014, foi publicado o marco regulatório das PDP após consulta pública, a 

Portaria nº 2.531, de 12 de novembro de 2014 (BRASIL,2014c). Nela foram definidas, as 

diretrizes e os critérios para a definição da lista de produtos estratégicos para o SUS e o 

estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) (Figura 12), 

disciplinando os respectivos processos de submissão, instrução, decisão, transferência e 

absorção de tecnologia, aquisição de produtos estratégicos para o SUS no âmbito das PDP, 

monitoramento e avaliação. Como objetivo, desta normatização, visou-se consolidar todos os 

instrumentos normativos em um único marco da política; fortalecer e definir o processo de 

normatização, com clareza e transparência, fortalecer a saúde como parte da agenda da política 

nacional de desenvolvimento, com um processo deliberativo interministerial, tornar esta, uma 

política de estado, com um marco institucional seguro e estável; e aumentar a segurança 

jurídica, econômica e tecnológica dos Processos de PDP como política de Estado (forte 

contribuição “proativa” dos órgãos de controle interno e externo) (OLIVEIRA, 2015).   
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Figura 12: Fluxograma do processo de estabelecimento das PDP 

 

 
 

Figura: BRASIL, 2017. 

  

Após a publicação do marco regulatório, todas as parcerias pactuadas anteriormente a 

este foram revisadas e submetidas a procedimentos uniformizados. Conforme Oliveira e 

colaboradores (2015), as fases da PDP (Figura 13), são: 

Fase I – Quando as propostas de projeto de PDP são enviadas pelas empresas 

interessadas ao MS. Nesta fase elas serão analisadas por Comissões Técnicas de Avaliação 

(CTA) e pelo Comitê Deliberativo (CD). Essas instâncias são distintas e independentes, e tem 

sua composição interministerial (MS, MDIC e MCTI). No caso das CTA, também fazem parte 

membros integrantes do BNDES, a Financiadora e estudos e projetos - FINEP e Anvisa. Nas 

avaliações, devem ser consideradas, dentre outros, as estimativas de valores de mercado para 

produtos que estejam próximos ao período de expiração da patente e a redução relevante de 

preços de mercado decorrente de estratégias de competição das empresas. 

Fase II – Trata-se do início da fase de implementação da proposta de projeto de PDP 

aprovada e do termo de compromisso. 
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Fase III – Nela ocorre a efetiva transferência de tecnologia do parceiro privado para o 

público e compras públicas em andamento. 

Fase IV – Onde ocorre a internalização de tecnologia, fase de conclusão do 

desenvolvimento, transferência e absorção da tecnologia objeto da PDP em condições de 

produção do produto objeto de PDP no País e portabilidade tecnológica por parte da instituição 

pública. 

 

Figura 13: Linha do tempo da política de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. 

 

 

 

       Fonte: OLIVEIRA, 2015. 
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Dando continuidade, aos atos regulatórios da Anvisa deste mesmo ano, foi publicada a 

RDC 31/2014 (BRASIL, 2014d) que trata da simplificação das solicitações de registro, pós-

registro e renovação de registro de alguns tipos de medicamentos, posteriormente tivemos a 

publicação da RDC 43/2014 (BRASIL, 2014e), que trata, especificamente dos registros 

concedidos aos entes públicos ou privados decorrentes de processos de PDP ou de 

transferências de tecnologia visando a internalização da produção de medicamentos 

considerados estratégicos pelo MS. Nela é informado que o registro do medicamento clone 

poderá ser desvinculado do registro do processo matriz, quando peticionado, pelo detentor do 

registro clone após a finalização do processo de internalização da tecnologia objeto da PDP, 

obedecidas as disposições constantes do respectivo Termo de Compromisso celebrado com o 

MS, ou após o processo de transferência de tecnologia para a produção de medicamentos 

considerados estratégicos pelo MS, envolvendo entes públicos ou privados. 

 

1.5.2 Anvisa como órgão regulador de insumos farmacêuticos ativos 

 

 Normas abrangentes de segurança, qualidade e rastreabilidade, tanto para a indústria 

farmacêutica como para a indústria farmoquímica, são imprescindíveis para garantir a 

segurança, eficácia, qualidade e adequação dos produtos postos à disposição da população. 

Além disso, colocam a indústria nacional em igualdade de condições com as empresas dos 

principais mercados mundiais, reduzindo as assimetrias existentes entre os fabricantes 

nacionais e internacionais e reduzir a importação de fármacos (ARREPIA, 2015).  

O estímulo ao setor de farmoquímico, por meio de ações do governo, pode não só 

reduzir o déficit na balança comercial, como também, garantir a melhoria da qualidade dos IFA, 

utilizados nos medicamentos consumidos no país. Segundo a ABIQUIFI, o ano de 2016, as 

importações de insumos somaram um total de US$ 2.462 milhões (Figura 14):  
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Figura 14: Importações brasileiras de insumos farmacêuticos 

 

 

       Fonte: ABIQUIFI, 2016. 

 

A partir da publicação da RDC nº 30 de 15 de maio de 2008 (BRASIL, 2008g), todos 

os importadores, exportadores, fracionadores, armazenadores, distribuidores e expedidores de 

IFA no Brasil tiveram a obrigatoriedade de cadastrar todos insumos farmacêuticos ativos, com 

os quais trabalhavam. O objetivo desse cadastro foi identificar os insumos farmacêuticos ativos 

utilizados no Brasil, suas especificações, fabricantes, importadores, fracionadores e 

distribuidores. Trata-se de um banco de informações sobre os IFA produzidos ou 

comercializados no Brasil. O cadastro é uma ferramenta importante para o planejamento das 

inspeções internacionais e para a identificação de insumos comercializados ou importados pelas 

empresas, não apenas fabricantes/importadoras de IFAs mas também pelas empresas 

fabricantes de medicamentos (BRASIL, 2017).  

A Anvisa publicou em 2009, a resolução RDC n° 57 (BRASIL, 2009c), a norma obriga 

o registro sanitário de IFA, listado em suas instruções normativas, que dispõe sobre os prazos, 

o cronograma e as priorizações para a primeira etapa da implantação desse registro. Esse 

registro atende a uma demanda antiga do setor produtivo nacional de fármacos, pois dificulta a 

importação de IFA que chegam ao Brasil a preços muito menores do que aqueles praticados 

pelos produtores nacionais, por não atenderem as certificações de boas práticas de fabricação, 

portanto com menor custo de produção. Além disso, existem outros fatores que contribuem de 

forma decisiva para justificar a grande competitividade, e em alguns casos até a concorrência 
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desleal, dos produtos asiáticos, particularmente os chineses e indianos, como política cambial, 

legislação trabalhista, incentivos às exportações, entre outros) e que, assim, ameaçam, de forma 

inconteste, a competitividade desses fabricantes (ARREPIA, 2015). 

O registro sanitário de IFA teve a finalidade de aumentar o controle sanitário dos 

insumos ativos utilizados na fabricação dos medicamentos no Brasil, além de possibilitar que a 

Anvisa obtivesse um maior conhecimento sobre as DMF (Drugs Master File) que é um 

documento que contém informações completas sobre o IFA ou forma farmacêutica acabada. 

Ele contém informação real e completa sobre a composição química do fármaco, seu método 

de obtenção, estabilidade, pureza e perfil de impurezas, dados de embalagem e cumprimento 

das Boas Práticas de Fabricação; produção e controle de qualidade; análise do impacto das 

alterações pós-registro na qualidade, eficácia e segurança das IFA; harmonização de 

procedimentos e decisões; e a racionalização na análise de registo do medicamento no que se 

refere às informações do seu insumo farmacêutico ativo (BRASIL, 2016). 

De acordo com a resolução do registro sanitário de IFA e suas instruções normativas, os 

IFA discriminados em seu conteúdo, inclusive os importados, somente poderão ser 

industrializados e/ou comercializados no país após serem submetidos a registro sanitário na 

Anvisa, exceção feita apenas aos IFAs que serão destinados à pesquisa científica e/ou 

tecnológica assim como para pesquisa e desenvolvimento de formulações.  Esses registros terão 

validade de 05 (cinco) anos e poderão ser revalidados por períodos iguais.  À exceção fica com 

relação a expedição de registro, em caráter emergencial e temporário, dos IFAs destinados ao 

uso para a produção de medicamentos integrantes de programas de saúde pública estabelecidos 

pelo MS. 

Quanto à inspeção e certificação internacional de IFAs, estas tiveram seu início no ano 

de 2010. A relevância desse processo se dá pela necessidade de avaliação das plantas 

estrangeiras mediante a verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

seguindo os mesmos requisitos adotados para avaliação das empresas localizadas em território 

nacional. 

Quando, foi publicada a RDC n° 39 de 14 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013d), onde 

regula os processos administrativos das certificações de BPF, esta, reduziu a uma única norma 

todas as resoluções que regiam os diferentes procedimentos administrativos de Certificação, 

definiu critérios para a renovação automática dos Certificados de BPF, simplificou o conteúdo 

dos certificados de BPF de medicamentos, incluiu a emissão do certificado de boas práticas de 

armazenagem para medicamentos e produtos para saúde, independentemente da realização 

conjunta da atividade de distribuição e permitiu a possibilidade de inclusão de novas formas 
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farmacêuticas, insumos ou classes de risco em linhas de produção com certificado vigente 

(BRASIL, 2012d).Essa norma representou um avanço na área. 

A Resolução RDC nº 69, de 08/12/2014 (BRASIL, 2014f), determina à todos os 

estabelecimentos fabricantes de insumos farmacêuticos ativos, o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas no regulamento técnico das Boas Práticas de Fabricação de insumos 

farmacêuticos ativos, ela se aplica, não só as empresas fabricantes nacionais e internacionais, 

como também às empresas armazenadoras, distribuidoras e importadoras de Medicamentos, 

Produtos para Saúde e Insumos Farmacêuticos localizadas em território nacional 

O mercado farmoquímico global é bastante competitivo, com empresas comercializando 

IFA ou utilizando-os em suas próprias formulações (empresa farmoquímica e farmacêutica). 

Os produtores dos IFA estruturam sua produção baseados em uma combinação de oportunidade 

de mercado e capacitação, usando estratégias como: expiração de patentes, manufatura 

complexa, exploração de oportunidades não cobertas por patentes, programas específicos (HIV, 

TB, oncológicos) e medicamentos genéricos. A produção mundial de farmoquímicos se desloca 

lentamente para países emergentes como Índia e China (COSTA, 2014). Devido a esta 

complexidade e, por representarem o início da cadeia produtiva farmacêutica, os insumos 

farmacêuticos necessitam de um rigoroso controle sanitário, uma vez que a qualidade das 

matérias-primas usadas no processo de fabricação pode ser a diferença entre um medicamento 

ser eficaz ou não, além de influenciar diretamente o processo de produção (BRASIL, 2006).  

Diante desse novo cenário a ação reguladora do Estado torna-se crucial para viabilizar 

o aproveitamento de novas janelas de oportunidade que permitam articular o desenvolvimento 

da indústria de base química e biotecnológica em saúde com a política de saúde e com a 

demanda de bem-estar social. Apesar das dificuldades de implementação e de coordenação de 

instrumentos e ações para essa área, percebe-se no momento atual um movimento promissor de 

convergência da Política Industrial e Tecnológica com a Política de Saúde (GADELHA, 2012).  

Neste contexto, as ações de vigilância sanitária assumem importante papel na 

intervenção e controle das atividades de produção (REIS, 2008) e consumo de produtos, 

sobrepondo interesses sanitários aos econômicos em defesa da saúde pública. Segundo Kornis 

e colaboradores (2011), a Anvisa ao regular a área farmacêutica, contribui para fortalecer a 

assistência farmacêutica no âmbito do SUS.  

A Anvisa tem como uma de suas responsabilidades garantir o controle sanitário de 

portos, aeroportos e fronteiras, pois possui atuação em todos os portos e aeroportos 

internacionais com o intuito de fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias, além de controlar 

a importação, exportação e circulação de matérias primas e mercadorias sujeitas à vigilância 
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sanitária. Foi no estado do Rio de janeiro, que iniciaram as ações de controle sanitário de portos, 

e hoje representa a segunda maior porta de entrada de produtos importados de interesse da 

vigilância sanitária, mas ainda há pouco conhecimento científico publicado sobre o assunto, em 

especial sobre o controle sanitário das mercadorias importadas, que foi recentemente 

incorporado como processo de trabalho rotineiro da área e teve maior impulso nos últimos anos 

desde a criação da Anvisa (SEBASTIÃO, 2007). O controle sanitário de portos, aeroportos, 

fronteiras se traduz na fiscalização de produtos, serviços e ambientes, em cooperação com 

outros órgãos competentes, dentre os quais se destacam a Departamento da Receita Federal, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Polícia Federal. 

Os produtos importados sujeitos à vigilância sanitária destinados ao comércio, à 

indústria ou ao consumo direto, deverão ter a anuência da Anvisa para sua importação. Para 

isso, devem estar regularizados perante a autoridade sanitária no tocante à obrigatoriedade, no 

que couber, de registro, notificação, cadastro, autorização de modelo, isenção de registro, ou 

qualquer outra forma de controle regulamentada pela Anvisa, conforme Lei 6360 de 1976 

(BRASIL,1976). 

No caso de terceirização da atividade de armazenagem, será obrigatória a apresentação 

à autoridade sanitária no local de desembaraço, do contrato e regularização da empresa que 

promoverá a armazenagem. 

O arcabouço legal para as conformidades sanitárias na importação de produtos é muito 

vasto. Durante o processo de importação de produtos, é verificado a adequação das normas 

sanitárias do fabricante, do importador, do armazenador, do transportador, atendimento de todas 

as normas referentes das boas práticas, atendimento de normas referentes a autorização de 

funcionamento de empresas, normas de rotulagens, de composição, adequações técnicas 

referentes a cada tipo de produto, seja cosmético, alimentos, saneantes, medicamentos 

biológicos, fitoterápicos, kits de diagnósticos in vitro, produtos para saúde em geral, 

equipamento, entre outros. 
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1.6 – NOÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS 

 

A importação é uma atividade sujeita a exigências administrativas, aduaneiras e 

cambiais, além disso deve entender que na operação são cobrados impostos que oneram a 

aquisição de bens e serviços e que a sua introdução no território brasileiro é controlada por meio 

de legislação. Muitas vezes é necessário planejar a atividade definindo o mercado vendedor, 

fornecedor, procedimentos operacionais, registros e processo logístico antes de solicitar o 

embarque do bem no exterior a fim de evitar maiores ônus à compra internacional (CIESP, 

2007). 

O controle aduaneiro do país é realizado pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 

(SRF), órgão do Ministério da Fazenda (MF). Conforme Gueiros (2010) explica, alfândega (do 

árabe al-fundaq, “hospedaria”, “estalagem”) ou aduana (do árabe ad-dīwān, “registro”, 

“escritório”) é uma repartição governamental oficial de controle do movimento de entradas e 

saídas de mercadorias para o exterior ou dele provenientes, responsável inclusive pela cobrança 

dos tributos pertinentes, ele fundamentalmente, controla a importação e a exportação. 

No Brasil temos mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e 8 mil de costa 

marítima. Indispensável à segurança nacional e ao comércio justo, a aduana é contida no próprio 

conceito de Estado. Ao permitir que entre no País apenas o que é permitido por lei, o controle 

aduaneiro garante a soberania. Em um mundo globalizado não basta impedir entrada ou saída 

irregular. A Receita Federal tem que, ao mesmo tempo, garantir a segurança e permitir a fluidez 

do comércio exterior. Uma das missões mais importantes é sua contribuição na regulação 

econômica, melhorando o ambiente de negócios ao combater as práticas ilegais 

(BRASIL,2015a). 

A figura 15, explicita algumas etapas do processo de importação de bens e produtos 

relacionadas ao controle aduaneiro (SILVEIRA, 2016). 
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Figura 15: Fluxograma da importação utilizando o Siscomex. 

 

 

      Fonte: BRASIL, 2016d. 

 

O primeiro passo (Figura 16), no processo de importação é o registro do importador e 

sua habilitação nos sistemas: REI, Radar e Siscomex. O “ REI” - significa, registro de 

exportadores e importadores, e é um cadastro da Secretaria de Comércio Exterior que credencia 

o exportador ou o importador a processar suas operações de exportação ou de importação no 

Sistema Integrada de Comércio Exterior (SISCOMEX). A inscrição no REI é automática e 

ocorre no ato da primeira operação, sem maiores formalidades. A solicitação deve ser feita ao 

Departamento de Operações de Comércio (DECEX), da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX), do MDIC. Já o RADAR é o registro da habilitação no ambiente de registro e 

rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Ele credencia os operadores do 

comércio exterior a realizar suas operações de exportação ou de importação através do 

SISCOMEX (CIESP, 2010). 
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FIGURA 16: Resumo das etapas da importação de uma produto utilizando o Siscomex: 

 
     Fonte: BRASIL, 2016d. 

 

 Quanto a mercadoria, em primeiro lugar deve-se verificar a classificação fiscal do 

produto de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) a qual ela está 

enquadrada. Cada NCM, possui um fluxo de importação definido pelas suas características 

próprias dos bens ou produtos pertencentes, o qual é orientado através de legislação vigente. 

Sabendo a classificação do produto, o importador deve consultar o “Tratamento 

Administrativo”. Nessa consulta, o importador verificará se a importação está sujeita a 

licenciamento e, em caso positivo, qual órgão do governo é responsável pela anuência da 

Licença de Importação (LI). Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de 

licenciamento, não sendo necessária uma LI com autorização prévia de órgãos anuentes. Caso 

haja necessidade de anuência de algum órgão, o importador (ou seu representante legal) deverá 

registrar a LI no Siscomex (BRASIL, 2016d). 

O código NCM (Figura 17) é composto de oito dígitos, sendo os 6 primeiros formados 

pelo SH - Sistema Harmonizado e os 2 últimos são formados de acordo com a definição 

estabelecida pelo Mercosul. As mercadorias a serem importadas ou exportadas são organizadas 

no Siscomex, conforme a sua Nomenclatura Comum Mercosul (PANIGALLI, 2015). 

 

Figura 17: Representação do código de Nomenclatura Comum Mercosul 

 

                 Fonte: PANIGALLI, 2015. 
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O Siscomex é um sistema informatizado responsável por integrar as atividades de 

registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, por meio de um fluxo 

único e automatizado de informações, instituído pelo Decreto n° 660 de 1992 (BRASIL, 1992). 

Os módulos do Siscomex têm como principais usuários: os auditores ficais da RFB, os analistas 

tributários da RFB, os servidores do Secex, os servidores do BACEN e outros servidores 

aduaneiros, sendo que o Secex, o Bacen (atuam no controle administrativo e cambial), além dos 

órgãos anuentes. Além deles, temos o importador, o depositário, que é o responsável pelo 

Recinto Alfandegado, e o transportador. (BRASIL, 2016e). 

O Siscomex permite acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de mercadorias 

no país, uma vez que os órgãos de governo intervenientes no comércio exterior podem, em 

diversos níveis de acesso, controlar e interferir no processamento de operações para uma melhor 

gestão de processos. Esse sistema, integra as atividades de registro, acompanhamento e controle 

das operações de comércio exterior, através de um fluxo único e automatizado de informações. 

Por intermédio do próprio Sistema, o exportador (ou o importador) trocam informações com os 

órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização (BRASIL, 2016e). 

Licenciamento de importação (LI ou Licença de Importação) é um documento 

eletrônico processado através do Siscomex, utilizado para licenciar as importações de produtos 

cuja natureza ou tipo de operação está sujeita a controles de órgãos governamentais (Figura 

18). O licenciamento, regra geral, deve ser obtido previamente ao embarque da mercadoria no 

exterior, e a sua LI tem validade de 60 dias, contados da data do deferimento. O Importador, ou 

seu representante legal, formula a LI no Siscomex e a transmite para a base central onde 

receberá numeração específica e ficará à disposição do respectivo anuente/licenciador. O 

anuente/licenciador aloca, analisa e emite o parecer sobre a importação, informando o status de 

seu licenciamento (RECHENMACHER, 2015). 

Os licenciamentos podem ser de 2 tipos: os licenciamentos automáticos e o não-

automáticos: 

1) Licenciamento Automático: é o procedimento mais comum para se registrar uma 

importação. Ele é feito automaticamente durante a formulação da declaração de 

importação (DI), após a chegada da mercadoria no País. Para isso o importador tem 

que registrar no Siscomex as informações comerciais, financeiras, cambiais e fiscais 

da operação. Declaração de Importação é o documento norteador do despacho 

aduaneiro, a DI deve conter as informações gerais que incluem importador, 

transporte, carga e pagamento; e as específicas, chamadas de adição, onde constam 
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fornecedor, valor aduaneiro, Incoterms, tributos e câmbio (BRASIL, 2016e). 

Somente com a DI processada poderá ser feito o despacho aduaneiro. 

2) Licenciamento Não Automático:  nesse procedimento o importador deve prestar 

informações mais detalhadas de sua carga. Via de regra, a LI é solicitada antes do 

desembaraço da mercadoria, mas em determinados casos ela deve ser solicitada 

antes do embarque da mercadoria no exterior. Através desse tipo de licenciamento 

pode-se verificar uma grande parte da atuação da vigilância sanitária na área de 

produtos importados via modalidade Siscomex (BRASIL, 2008h). 

 

Figura 18: Dados constantes do Licenciamento de Importação no Siscomex 

 

         Fonte: Brasil, 2016e. 
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Todos os licenciamentos de importação (LI) alocados no Siscomex, possuem em seu 

corpo todas as informações concernentes à importação a ser realizada: 

a) Informações básicas - são informações concernentes ao tipo de importador e dados 

auxiliares sobre a procedência da mercadoria a ser importada. Além disso, é disponibilizado 

um campo livre denominado “Informações Complementares”, no qual o importador pode 

registrar informações adicionais referentes à operação, que não estejam contempladas nos 

demais campos do licenciamento e sejam importantes para a análise do(s) órgão(ões) 

anuente(s) (Figura 19).  

Figura 19: Visão do campo de informações básicas de uma LI no Siscomex 

 

        Fonte: Brasil, 2016e. 

 

b) Dados do fornecedor: onde são informados num licenciamento o tipo de fornecedor e as 

informações relativas ao Exportador e ao Fabricante ou Produtor. Além do nome da 

empresa, deverão ser informados nome e e-mail do responsável, que será o ponto focal do 

fornecedor estrangeiro, no caso de necessidade de contato pelo órgão governamental (Figura 

20). 
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Figura 20: Campos de Dados do fornecedor de uma LI no Siscomex 

 
 
       Fonte: Brasil, 2016e. 

 
c) Informações da Mercadoria a ser importada - encontram-se os dados gerais da mercadoria, 

a condição e o destaque NCM da mesma.  Existem abas onde são informados os dados 

relativos ao processo anuente, sobre o tipo de Drawback e a descrição detalhada da 

mercadoria, e descrição detalhada da mercadoria (Figuras21 e 22). 

Figura 21: Campo de informações sobre a mercadoria a ser importada. 

 
 

Fonte: Brasil, 2016e. 
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Figura 22: Exemplo do campo de preenchimento das informações da mercadoria. 

 

 
 

Fonte: Brasil, 2016e. 

 

d) No campo Negociação (figura 23), o importador deverá prestar informações 

relativas ao Regime de Tributação do Imposto de Importação, Fundamento Legal, 

Acordo Tarifário e Cobertura Cambial. 

  

Figura 23: Visão do campo de negociação de uma LI no Siscomex. 

 
                  Fonte: BRASIL, 2016e.  
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O sistema Siscomex mostra para o importador e para os órgãos anuentes, de forma 

explícita, as datas de restrição de embarque, validade para embarque e validade para despacho 

de cada anuência e da LI como um todo. Uma LI pode ser composta por uma ou mais anuências, 

que são a manifestação individualizada dos órgãos da Administração Pública. Após a análise 

do órgão anuente o sistema é alimentado pelo servidor anuente, o qual confere de acordo com 

os parâmetros técnicos-legais o status de cada licenciamento de modo a dar prosseguimento ao 

processo de desembaraço aduaneiro. Também é permitido fazer a seleção de alguns parâmetros 

de cada licenciamento por meio do “campo de busca” (BRASIL, 2016f). 

Os órgãos anuentes, são todos aqueles órgãos que necessitam efetuar uma análise 

complementar, dentro de sua área de competência, de determinadas operações de exportação. 

Estão interligados ao SISCOMEX, de modo a tornar mais ágil esta análise. Desse modo, para 

que a operação se torne efetiva é necessário, em alguns casos, o estabelecimento de normas 

específicas por parte dos órgãos anuentes. As ações dos órgãos anuentes na fiscalização dos 

produtos importados são informadas no sistema SISCOMEX a partir do número da LI. Um dos 

pontos comuns a todos os órgãos anuentes é o fato de que o importador (ou seu representante 

legal designado) é quem deve apresentar a presença da carga no armazém, solicitar o 

desembaraço aduaneiro, protocolar as respectivas petições, os documentos onde será realizada 

a internalização do produto. É a partir desta manifestação que o órgão anuente procederá a 

inspeção documental e física, conforme o caso (BRASIL, 2010c). 

Após a fiscalização dos órgãos anuentes todos os produtos seguirão para a fiscalização 

aduaneira. Os órgãos anuentes são (Quadro 8). 
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Quadro 8: Relação dos órgãos anuentes na importação de bens e produtos. 

 
1. Agência Nacional do Cinema – ANCINE - Controla a entrada de filmes cinematográficos. 

2. Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL - Energia elétrica 

3. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP - Petróleo e derivados, gás 

natural e biocombustíveis. 

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - Medicamentos de uso humano, alimentos, 

cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes, saneantes destinados à higienização, desinfecção 

ou desinfestação, conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico, equipamentos e materiais 

médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem, 

imunobiológicos, sangue e hemoderivados, órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em 

transplantes, radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos 

utilizados em diagnóstico e terapia, cigarros, quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco 

à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de 

radiação. 

5. Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN - Materiais radioativos e equipamentos geradores de 

radiação ionizante; 

6. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq -Bens destinados à pesquisa 

científica e tecnológica; 

7. Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX - Produtos sujeitos a defesa comercial, 

produtos sujeitos a cotas tarifárias, operações de drawback, bens sujeitos a certificação compulsória em 

virtude de regulamentação do INMETRO, produtos sujeitos a fiscalização de preços, pesos, medidas, 

classificação, qualidades e tipos; 

8. Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – Amianto e diamantes; 

9. Departamento de Polícia Federal – DPF - Produtos químicos que possam ser destinados à elaboração 

ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica; 

10. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT - Máquinas de franquear correspondências e 

máquinas para a venda de selos postais; 

11. Exército Brasileiro - Armas, munições, explosivos e outros materiais bélicos; 

12. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA - Animais vivos, 

exceto os domésticos, produtos derivados de animais silvestres, madeiras determinadas, resíduos e 

desperdícios, químicos determinados, materiais danosos à camada de ozônio, pneus e veículos 

determinados 

13. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO - Produtos sujeitos 

a etiquetagem de eficiência energética, bens sujeitos a certificação compulsória em virtude de 

regulamentação do INMETRO; 

14. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA - Animais, seus produtos, derivados, 

partes e subprodutos, vegetais, seus produtos, derivados, partes e subprodutos, agrotóxicos e 

fertilizantes, outros insumos agropecuários, vinhos e bebidas; 

15. Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT - Bens sensíveis (materiais que podem ser utilizados na 

fabricação de mísseis e armas nucleares, químicas e biológicas); 

16. Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA - Importações amparadas pelos benefícios 

tributários da Zona Franca de Manaus. 

Fonte: BRASIL, 2016e. 

 

Os órgãos anuentes, após análise documental e inspeção física, não havendo pendências, 

deferem/indeferem e atualizam o status da LI (Quadro 9) no Siscomex. Deferida a LI, procede-

se ao despacho aduaneiro da Receita Federal. Caso o produto requeira anuência de outros 

órgãos, a LI só é liberada completamente após a anuência de todos (AGUIAR, 2015). 
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Quadro 9: Situações de status da LI no Siscomex. 

 

SITUAÇAO DA LI DESCRIÇÃO 

PARA ANÁLISE 

Situação gerada para cada anuência 

imediatamente após o registro da LI, quando 

nenhum tratamento especial foi aplicado, 

ficando disponível para ser analisada pelo 

órgão anuente competente. 

EM ANÁLISE 
Situação gerada quando o anuente inicia a 

análise de uma determinada anuência. 

EM EXIGÊNCIA 

Situação gerada quando o anuente altera a 

situação da anuência para “Em Exigência”. 

Onde o anuente informa que importador 

precisa atender a algum requisito legal para dar 

prosseguimento a nacionalização da 

mercadoria a ser importada. 

INDEFERIDA 
Manifestação desfavorável á importação do 

bem ou da mercadoria.  

 

DEFERIDA 
Manifestação favorável a importação do bem 

ou mercadoria a ser importada.   

DEFERIDA VINCULADA A DI 
Situação gerada na LI que esteja na situação 

“Deferida” no momento do registro da DI que 

tenha uma adição vinculada a esta LI. 

DEFERIDA JUDICIALMENTE 

Situação gerada quando o anuente altera a 

situação da anuência para “Deferida 

Judicialmente”, nos casos de deferimento 

judicial de uma anuência. 

DEFERIDA JUDICIALMENTE VINCULADA 

A DI 

Situação gerada na LI que esteja na situação 

“Deferida Judicialmente” no momento do 

registro da DI que tenha uma adição vinculada 

a esta LI. 

EMBARQUE AUTORIZADO 
Etapa intermediária de importação de algum 

órgão anuente. 

VENCIDA 

Situação gerada quando uma anuência atingir a 

“Validade da Anuência para Despacho” se estiver 

numa das seguintes situações: “Deferida”, 

“Deferida Judicialmente”, “Deferida Prorrogada” 

ou “Deferida Judicialmente Prorrogada”; ou,  

Situação gerada 120 dias após a “Restrição de 

Embarque da Anuência” se a anuência estiver na 

situação “Embarque  

Autorizado”. 

DESEMBARAÇADA 
A LI estará na situação “Desembaraçada” quando 

ocorrer o desembaraço da Declaração de 

Importação ao qual ela está vinculada. 

CANCELADA 
Situação gerada quando uma anuência estiver 

na situação de “Em Exigência” há mais de 90 

dias. 

 

  FONTE: BRASIL, 2016f. 

 

A anuência sanitária de produtos importados é realizada em todos os postos da Anvisa, 

localizados nos recintos alfandegados, estes, são responsáveis pela execução das atividades de 

controle sanitário em meios de transportes, viajantes, infraestrutura, produtos importados e 
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exportados, bem como a vigilância epidemiológica e o controle de vetores em portos, 

aeroportos, fronteiras, terminais de passageiros, cargas e estações aduaneiras, em articulação 

com os órgãos de saúde dos níveis estadual e municipal bem como com outros órgãos federais. 

As Coordenações de Vigilância Sanitária (CVPAF) nos estados coordenam, acompanham, 

controlam, avaliam e supervisionam as ações dos postos de vigilância sanitária em portos, 

aeroportos e fronteiras (BRASIL, 2016h). 

Quanto à fiscalização sanitária esta pode ser didaticamente dividida em quatro categorias: 

de viajantes (orientação, vacinação, notificação de anormalidades clínicas a bordo),de produtos 

(inspeção de mercadorias sob importação ou exportação), de meios de transporte (inspeção de 

embarcações, aeronaves e de transportes terrestres) e de ambientes (controle de vetores, de 

resíduos, de água para uso humano etc.) (RAMOS OLIVEIRA, 2015). 

No caso da anuência da Anvisa qualquer LI gera uma Guia de Recolhimento da União 

(GRU), mesmo que seu valor seja zerado em alguns casos, como no caso do importador ser 

algum órgão da administração pública direta. Então, para protocolar o processo de importação 

(PI) na Anvisa são necessários: cadastramento do importador e representante legal no site da 

Anvisa, peticionamento eletrônico e pagamento da GRU (BRASIL, 2016h). 

Os processos de importação (PI) são documentos pertencentes à Anvisa, gerados a partir 

do peticionamento das empresas importadoras no sistema DATAVISA visando iniciar os 

procedimentos de anuência sanitária para a importação dos produtos de interesse sanitário. 

Neles constam documentos da empresa importadora e dos produtos a serem importados, assim 

como informações relativas ao quantitativo do produto, local e condições de armazenagem, 

valores, classificações e nomenclatura relacionadas ao comércio exterior, taxas, laudos 

analíticos, parâmetros relativos a origem e sua fabricação, assim como informações técnicas do 

mesmo amparados na RDC 81/2008 (BRASIL, 2008h) e outras complementares. A partir do 

mês de maio de 2016, o protocolo dos processos de importação os quais aconteciam 

manualmente nos setores de protocolo dos postos ou coordenações de vigilância sanitária nos 

estados, passaram a serem efetuados eletronicamente, através do PEI - Peticionamento 

Eletrônico de Importação, conforme a RDC n° 74/2016 (BRASIL, 2016i). A integração entre o 

sistema Siscomex, em seu módulo Vicomex - Visão integrada do Sistema Siscomex e o bando 

de dados da Anvisa (Datavisa), deve possibilitar o protocolo dos processos de importação 24 

horas por dia, melhorando a rastreabilidade e a gestão das importações. Também deve assegurar 

maior segurança a todo o processo de trabalho (BRASIL, 2016h). 
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O fluxo de trabalho (Figura 24) dos postos de vigilância sanitária de portos, aeroportos 

e fronteiras da Anvisa que possuem anuência de produtos importados via modalidade Siscomex, 

possui basicamente 4 etapas distintas: 

1° - Recebimento eletrônico dos processos de importação via PEI; 

2° - Distribuição dos processos de importação aos técnicos habilitados; 

3° - Análise técnica 

a) Análise documental – Autorização prévia, Deferimento sumário da LI, 

Indeferimento sumário da LI ou exigência documental; 

b) Inspeção física – Deferimento, Indeferimento do LI ou exigência técnica. 

c) Coleta de amostras para encaminhamento aos laboratórios de análises (LACEN ou 

INCQS). 

4° - Arquivamento dos processos de importação no sistema DATAVISA. 

 

Figura 24: Fluxograma da anuência pelo posto de PAF da Anvisa. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Recebimento 

eletrônico do  

PI no 

posto pelo PEI 

Distribuição dos PI 

aos técnicos da 

Anvisa, 

aleatoriamente e 

por ordem 

cronológica de 

                   chegada  

                 ao posto 

DISTRIBUIÇÃO 

 

Análise técnica 

documental 

dos PI 

Exigência 

documental 
A

n

á

l

i

s

e 

A

n

á

l

i

s

e 

Inspeção 

física dos 

produtos 

LI Deferida ou 

Indeferida. 

ARQUIVO 

 

ANÁLISE 

DEFERIDA 

LI Deferida ou 

Indeferida. 

ARQUIVO  
DEFERIDA 

  

INCQS/ LACEN 

 



64 

 

Após a etapa da fiscalização dos órgãos anuentes, caso seja satisfatória a conclusão dos 

procedimentos do anuente, a LI será deferida e o importador tem 60 dias para embarcar a 

mercadoria ou proceder a solicitação de despacho aduaneiro realizado pelo órgão da Secretaria 

de Receita Federal (SRF) nos recintos alfandegados. Os dados da LI migram automaticamente 

para a DI. O despacho aduaneiro é o processo de liberação ou desembaraço da mercadoria e 

inicia-se pelo registro da DI no Siscomex. O procedimento só pode ter início após a chegada da 

mercadoria na Unidade da Receita Federal (URF) onde será processado. Somente nos portos, 

aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se a entrada ou a saída de 

mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, conforme dita o artigo 8 do 

Regulamento Aduaneiro (BRASIL, 2009d). 

É designado como URF de entrada no país a unidade da RFB com jurisdição sobre o 

local de entrada da mercadoria no território nacional. A fiscalização aduaneira verifica por 

exemplo, se a mercadoria recebeu as devidas anuências, oferecendo condições de sanidade e 

segurança para o uso do consumidor 

Consoante ao estabelecido no art. 544 do Regulamento Aduaneiro (BRASIL, 2009d), o 

despacho de importação poderá ser efetuado em zona primária (portos, aeroportos e pontos de 

fronteira alfandegados) ou em zona secundária (portos secos e armazéns de encomendas postais 

internacionais). O deslocamento de mercadorias da unidade de entrada (zona primária) para 

algum recinto, que tanto pode ser de zona primária como secundária, jurisdicionado por outra 

unidade da RFB onde ocorrerá o despacho, é realizado mediante o regime especial de trânsito 

aduaneiro. Designa-se como URF de Despacho a unidade da RFB responsável pelo local onde 

a mercadoria está sendo submetida a despacho aduaneiro, geralmente o armazém final 

alfandegado onde a mercadoria será nacionalizada. 

Caberá ao importador e/ou detentor da regularização do produto a obrigação pelo 

cumprimento e observância das normas regulamentares e legais, medidas, formalidades e 

exigências do processo administrativo de importação em todas as suas etapas, desde o embarque 

no exterior até a liberação sanitária no território nacional (BRASIL, 2008h). 

Independentemente, das operações de desembaraço de mercadorias importadas, o 

sistema Alice é utilizado como fonte de informações do Comércio exterior. Ele foi implantado 

no ano de 1991 e “ALICE” significa - Análise das Informações de Comércio Exterior. Foi 

desenvolvido para o Departamento de Comércio Exterior (DECEX) da Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para 

disseminar os dados de comércio exterior para o público e Governo, através de acesso 'on line'. 

Para efeito de apuração de estatística de balança comercial são consideradas todas as entradas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm
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e saídas de mercadorias, independente, do tipo de cobertura cambial, exceto as simplesmente 

em trânsito. Utiliza a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), utilizada igualmente pelos 

demais países partícipes (Argentina, Paraguai e Uruguai). Este critério de classificação é 

baseado no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH). O 

ALICEWeb divulga, de forma simples e rápida, o acesso aos dados estatísticos das exportações 

e importações brasileiras. Foi desenvolvido e atualizado pela Secretaria de Comércio Exterior 

- SECEX, permitindo acesso nos idiomas português, inglês e espanhol. Ele é atualizado 

mensalmente, e utiliza dados obtidos no SISCOMEX, possui acesso gratuito, realizado através 

do cadastro do usuário via internet. 

A importação de grande parte dos medicamentos é uma necessidade atual do governo 

brasileiro para abastecer o mercado farmacêutico nacional, e cabe ao Estado o cumprimento 

dos direitos humanos fundamentais, garantir o acesso a medicamentos essenciais. Sendo assim, 

pré-requisito fundamental para um sistema de saúde em funcionamento é o compromisso do 

governo de forma adequada e sustentável, de financiar o sistema nacional de saúde e o de 

fornecimento confiável desses medicamentos. Além disso, os sistemas de aquisição devem ser 

projetados para obter medicamentos selecionados e outros produtos médicos de boa qualidade, 

no tempo certo, nas quantidades necessárias e com custos favoráveis, onde a aquisição conjunta 

possa contribuir para a redução de custos no processo de compra. Outra medida importante para 

o governo é promover a regulação eficaz, garantindo que os produtos para a saúde sejam 

providos da qualidade, da segurança e da eficácia necessárias e, assim, assegurando também o 

fornecimento das informações fundamentais para permitir o uso racional de tais produtos.  

Mantendo como foco principal a verificação, dentro do contexto de importação de IFA, 

da resposta às políticas governamentais, que objetivam a melhoria do acesso a medicamentos, 

e a redução da vulnerabilidade nacional quanto ao abastecimento de medicamentos e insumo 

farmacêuticos, esse trabalho pretendeu observar através da utilização de diversos sistemas 

informatizados operacionais do Comércio Exterior, se houve algum decréscimo no volume de 

insumos importados, passados 8 anos, desde o início das primeiras pactuações das PDP. 
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2. OBJETIVO: 

 

Analisar o abastecimento do mercado farmacêutico brasileiro em relação a 3 insumos 

estratégicos (clozapina, cabergolina, lamivudina) durante o período de 2010 a 2015, a partir da 

implantação das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP).  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Contextualizar a evolução das políticas públicas quanto a promoção do acesso a 

medicamentos.  

• Mapear as importações das IFAs objetos do presente estudo, destinados à produção 

de medicamentos,   

• Desenhar o cenário atual do abastecimento nacional dos medicamentos acabados 

das IFAs estudadas.  
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, de revisão não exaustiva, que utilizou bases de dados 

indexadas na recuperação de artigos de interesse ao escopo da discussão. Foram utilizadas as 

Science Direct, Lilacs, Scielo e Scopus. Ainda, como suporte de busca foi utilizado o acervo 

disponibilizado pela Biblioteca Virtual BIREME e o banco de teses da CAPES.  

O critério utilizado para a recuperação de artigos foi a utilização de palavras-chave nos 

idiomas inglês e português como estratégia de ampliação da busca. Essas foram utilizadas de 

forma isolada e/ou associadas. Foram elas: insumo farmacêutico ativo, importação de 

medicamentos; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; política industrial, assistência 

farmacêutica(em português), pharmaceutical active ingredients,import of medicines, national 

health surveillance agency, industrial policy, pharmaceutical assistance (em inglês). A opção 

de busca de dispositivos legais partiu da busca no site da Anvisa. A análise de coerência dos 

resultados recuperados transcorreu com base nos conceitos contidos em normas nacionais e 

guias internacionais. Como decorrência desses critérios, foram excluídos os documentos de 

entidades de classe profissional, instrumentos normativos estaduais e municipais, restringindo-

se aos elaborados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da 

Saúde (MS) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior (MDIC). Para a 

inclusão dos documentos e guias internacionais da área de políticas públicas, o critério utilizado 

foi a elaboração do referencial teórico por organismos supranacionais e originados pela WHO. 

O período de busca utilizado foi de 2009 a 2015, tendo sido permitido recorrer a referências 

bibliográficas relevantes e citadas em períodos anteriores, desde que pudessem contribuir para 

a análise. 

Os dados de comércio exterior foram extraídos pelo autor, a partir da busca nos bancos 

de dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, a Rede Alice, e do 

Sistema de Comércio Exterior, o Siscomex, ambos da Secretaria de Comércio Exterior do 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); durante o ano de 2016, 

a partir do acesso à página eletrônico AliceWeb, e ao sistema SiscomexWeb. O sistema 

Siscomex, durante a decorrer da pesquisa, foi modernizado, em dezembro do ano de 2015, 

substituiu as versões “Desktop - VB” dos módulos Anuente e Tratamento Administrativo por 

novas versões em ambiente “Web”. 

Com as informações obtidas, puderam-se tratar os dados em software Excel (Microsoft 

Office 2003) e gerar tabelas e gráficos; os indicadores obtidos serviram para análise e 

afirmações no presente trabalho.  
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 A pesquisa bibliográfica e a análise documental foram os procedimentos metodológicos 

escolhidos para a condução do trabalho que visa à publicação do estudo realizado no âmbito do 

Mestrado em Ciências Aplicadas a produtos para Saúde. A autorização para a realização do 

trabalho, foi publicada no boletim de serviço interno da Anvisa n°08 de 02/02/2015. 

Assim, formulam-se as seguintes perguntas de pesquisa: como tem se comportado a 

importação dos insumos farmacêuticos ativos estratégicos frente aos incentivos governamentais 

ao setor? Esses incentivos têm refletido em diminuição da vulnerabilidade externa do país?A 

pesquisa partirá da hipótese de que, a partir das ações governamentais de incentivo aos 

laboratórios oficiais, houve redução da vulnerabilidade externa do setor e consequente 

fortalecimento da base produtiva nacional em saúde. 

 

3.1 ESCOLHA DO INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO: 

 

A escolha do IFA participante do projeto deveria fazer parte da lista de produtos 

estratégicos do MS conforme Portaria GM/MS n° 3089 de 11 de dezembro de 2013, pois, 

conforme apontado por Cartaxo e colaboradores (2014), não só divulga os produtos 

considerados estratégicos para o MS, mas também sinaliza, para os principais agentes do país, 

os produtos que devem ser objeto de iniciativas específicas voltadas para o incremento da 

produção local, inovação e transferência de tecnologia, além de mecanismos de regulação, 

fomentando estrategicamente o CEIS. As ações de fomento à produção nacional envolvem 

tanto, produtores privados, quanto públicos (LFO) e as agências reguladoras e de fomento, 

como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o BNDES e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep). Essa lista, no segmento farmacêutico, tem 165 produtos 

estratégicos. 

A seleção de um produto objeto de uma PDP, permite avaliar se isto favoreceu de fato 

a produção nacional deste fármaco e, se a dependência do seu insumo importado diminuiu. A 

Anvisa, também se faz partícipe nos comitês de análise, no acompanhamento das PDP, na 

regularização sanitária do produto envolvido e no seu monitoramento, através das ações de 

fiscalização sanitária dos produtos importados. Conforme os dados obtidos do MS em sua 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e insumos estratégicos (SCTIE), no consolidado do ano de 

2013, foram formalizadas 104 parcerias, conforme informações do Ministério da Saúde, sendo 

97 produtos acabados sendo 66 medicamentos, 7 vacinas, 19 produtos para saúde e 5 projetos 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
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A escolha pelo insumo farmacêutico ativo, vem de encontro à participação da Anvisa 

na promoção da adequação sanitária dos produtos desde o seu fabricante, seja na sua 

regularização do registro, na regularização sanitária dos importadores, fabricantes e 

distribuidores,e suas certificações, de modo a demonstrar o cumprimento das normas sanitárias 

vigentes. O insumo participante do projeto deve fazer parte das listagens de IFAs registradas 

conforme a RDC 57/2009, IN 15/2009 e IN 03/2013, disponibilizada o site da Anvisa atualizada 

em 06/05/2015. As instruções normativas possuem ao todo, 29 insumos farmacêuticos ativos. 

A figura 25 apresenta o tratamento empregado para a escolha do IFA: 

 

Figura 25 -  Tratamento para escolha dos insumos participantes do projeto. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apenas 3 insumos (Clozapina, Cabergolina, Lamivudina) se encontram ao mesmo tempo, 

na lista de IFA das instruções normativas da RDC n° 57/2009, foram substâncias participantes 

de PDP pactuadas até o ano de 2013, e fazem parte da listagem de produtos estratégicos da 

Portaria GM/MS n° 3089 de 11 de dezembro de 2013. Com isso, para orientar a buscas, dessa 

IFAs nos sistemas informatizados AliceWeb e SiscomexWeb, foi necessário, classificá-los 

conforme suas numerações de NCM (BRASIL, 2015b) (Quadro 10). 

 

Medicamento pertencente a lista de produtos estratégicos do 
Ministério da Saúde do ano de 2013 conforme Portaria GM/MS n°

3089 de 11 de dezembro de 2013 - 165 medicamentos.

Medicamento participante de uma das parcerias 
entre laboratórios privados e oficiais. Conforme 

os dados obtidos do MS/SCTIE no consolidado do 
ano de 2013 - 66 medicamentos

IFAs elencada conforme IN 
15/2009 da RDC 57/2009, para 
obrigatoriedade de registro - 29

insumos

IFA clozapina

IFA cabergolina

IFA lamivudina

( 3 IFA)
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Quadro 10: Nomenclatura Comum Mercosul dos IFA pesquisados. 

 

NOMES NCM  Descrição detalhada da NCM 

IFA Cabergolina 
FÁRMACOS 

2939.69.90 Produtos químicos orgânicos - Alcalóides vegetais, naturais ou 
reproduzidos por síntese, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados - 
Alcalóides da cravagem do centeio e seus derivados; sais destes produtos: 
- Outros. 

Cabergolina 0,5 
mg, comprimido 
MEDICAMENTOS 

3003.90.99 Produtos farmacêuticos - Medicamentos (exceto os produtos das posições 
3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, 
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados 
em doses nem acondicionados para venda a retalho - Outros - Outros - 
Outros 

Cabergolina 0,5 
mg, comprimido 
MEDICAMENTOS 

3004.90.99 3004.90.99 - Produtos farmacêuticos - Medicamentos (exceto os produtos 
das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou 
não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, 
apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados 
por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho - Outros - 
Outros - Outros 

IFA Clozapina 
FÁRMACOS 

2933.99.39 Produtos químicos orgânicos - Compostos heterocíclicos exclusivamente 
de heteroátomo(s) de nitrogênio - Outros: - Outros - Cuja estrutura contém 
um cicloazepina (hidrogenado ou não) – Outros. 

Clozapina 100 
mg/ 25 mg 
comprimido 
MEDICAMENTOS 

3003.90.79 Produtos farmacêuticos - Medicamentos (exceto os produtos das posições 
3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, 
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados 
em doses nem acondicionados para venda a retalho - Outros - Contendo 
produtos da posição 2933, mas não contendo produtos dos itens 3003901 
a 3003906 - Outros 

Clozapina 100 
mg/ 25 mg 
comprimido 
MEDICAMENTOS 

3004.90.69 Produtos farmacêuticos - Medicamentos (exceto os produtos das posições 
3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não 
misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, 
apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados 
por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho - Outros - 
Contendo produtos da posição 2933, mas não contendo produtos dos itens 
3004901 a 3004905 - Outros 

IFA Lamivudina 
FÁRMACOS 

2934.99.93 Produtos químicos orgânicos - Ácidos nucléicos e seus sais, de constituição 
química definida ou não; outros compostos heterocíclicos - Outros: 
Lamivudina. 

Lamivudina 10 
mg/ml solução 
oral e Lamivudina 
150 mg, 
comprimido 
MEDICAMENTOS 

3003.90.79 Produtos farmacêuticos - Medicamentos (exceto os produtos das posições 
3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, 
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados 
em doses nem acondicionados para venda a retalho - Outros - Contendo 
produtos da posição 2933, mas não contendo produtos dos itens 3003901 
a 3003906 - Outros 

Lamivudina 10 
mg/ml solução 
oral e Lamivudina 
150 mg, 
comprimido 
MEDICAMENTOS 

3004.90.69 Produtos farmacêuticos - Medicamentos (exceto os produtos das posições 
3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não 
misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, 
apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados 
por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho - Outros - 
Contendo produtos da posição 2933, mas não contendo produtos dos itens 
3004901 a 3004905 - Outros 

 

Fonte: BRASIL, 2015b. 
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 São pertinentes, algumas observações sobre as NCM dos produtos pesquisados: 

aposição 2933 da NCM destina-se à classificação dos insumos, princípios ativos ou outros 

produtos não acabados; as posições 3003 e 3004, trata-se de produtos acabados, ou conforme 

terminologia do comércio exterior, preparações medicamentosas, com as seguinte 

diferenciações, independente se a apresentação desse produto seja em forma líquida ou sólida: 

posição 3003, são destinados às preparações medicamentosas não apresentados em doses, nem 

acondicionados para venda a retalho; já, a posição 3004, é constituída por medicamentos sob 

forma de doses, isto é, repartidos uniformemente em quantidades usadas para fins terapêuticos, 

podem ser, ampolas, cápsulas, comprimidos, tabletes, podem ser também, medicamentos na 

forma de doses destinados a serem administrados por via percutânea.  

 

3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO 

ESCOLHIDO. 

3.2.1 Clozapina - NCM 2933.99.39 Outros:  

 

Figura 26 – Fórmula química da Clozapina 

 

                                   Fonte: PubChem, 2017a. 

 

A clozapina, 8-Cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5H-dibenzo[b,e][1,4] diazepina ou  

ainda, HF-1854 (Figura 26); é uma dibenzodiazepina (dibenzoazepina) que embora, tenha sido 

desenvolvida no mesmo esforço de síntese a partir da fenotiazina, que teria redundado nos 

neurolépticos e antidepressivos tricíclicos, demonstra possuir propriedades terapêuticas 

inequívocamente únicas (FROTA, 2001). 
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O medicamento antipsicótico, já se encontrava em comercializaçaõ nos Estados Unidos 

(EUA) desde 1990. No Brasil, em 2013, foi adotado seu uso, como uma das drogas indicadas 

pelo MS, para o tratamento da Esquizofrenia em pacientes não responsivos a outros 

antipsicóticos (BRASIL, 2013e). Os membros da CONITEC (Comissão Nacional de 

incorporação de tecnologias do SUS, decidiram, a incorporação dos medicamentos clozapina, 

lamotrigina, olanzapina, quetiapina e risperidona, para tratamento do Transtorno Afetivo 

Bipolar, através da Portaria n° 03 de 09/03/2015 (BRASIL, 2015c). Em 2016, publicou-se a 

incorportação do medicamento clozapina, para tratamento de psicose relacionada à doença de 

Parkinson, Portaria nº 22, de 31 de maio de 2016 (BRASIL, 2016j) 

 

3.2.2 Cabergolina - NCM 2939.69.90 Outros: 

 

Figura 27: Estrutura química da Cabergolina 

 

                                 Fonte: Fonte: PubChem, 2017b. 

 

O nome químico para Cabergolina (Figura 27) é 1 - [(6-allylergolin-8β-il) -carbonil] -

1- [3- (dimetilamino) propil] -3-etilureia.é um agonista dopaminérgico derivado do Ergot 

(Figura 20). Foi indicada pelo MS, como droga para o tratamento secundário da Acromegalia, 

como também no tratamento da Hiperprolactinemia. 

A Acromegalia é uma doença crônica e insidiosa. Em aproximadamente 98% dos casos, 

é causada por adenomas hipofisários secretores do hormônio de crescimento (GH) – os 

somatotropinomas. Os tumores hipofisários produtores de GH se originam de uma proliferação 
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clonal benigna dos somatotrofos (células produtoras de GH localizadas na hipófise anterior), 

envolvendo mecanismos genéticos, hormonais e de sinalização intracelular. Os sintomas da 

acromegalia podem decorrer do próprio tumor hipofisário produtor de GH, como defeitos 

visuais, paralisia de nervos cranianos e cefaleia, ou resultar do excesso de GH e de IGF-1 

(insulin-like growth factor-I). O excesso de GH pode se manifestar por sinais clínicos de 

crescimento excessivo (macrognatia, crescimento de pés e mãos, hipertrofia de tecidos moles, 

macroglossia), por complicações musculoesqueléticas e por complicações sistêmicas, há 

registro de crescimento estatural exagerado e gigantismo. È recomendado o tratamento com a 

cabergolina, após 3-6 meses de uso regular de análogos de somatostatina, não apresentarem 

critérios de controle da doença, caso em que devem ser associados estes medicamentos, ou não 

tolerarem os análogos da somatostatina (BRASIL, 2013f). 

O medicamento, também, constitui a primeira opção de tratamento da 

Hiperprolactinemia, é uma doença causada pela produção excessiva de um hormônio – a 

prolactina, geralmente, tem-se sinais clínicos característicos, como a galactorréia, também 

observa-se, amenorréia nas mulheres e, nos homens, impotência, disfunção erétil, infertilidade 

e diminuição da libido; em longo prazo, podem ocasionar diminuição da densidade mineral 

óssea em ambos os sexos. Todos os agonistas dopaminérgicos são eficazes, mas a cabergolina 

e a bromocriptina são os mais usados. Em relação a tolerância do medicamento pelo paciente, 

a cabergolina sempre foi considerada superior à bromocriptina no tratamento da 

hiperprolactinemia, sendo o medicamento de primeira escolha para a maioria dos casos.A 

hiperprolactinemia é encontrada em cerca de 40% dos pacientes com hipotiroidismo primário 

e em 30% dos casos de síndrome dos ovários policísticos. Pode também ser uma manifestação 

ocasional da Doença de Addison e um achado comum em pacientes com cirrose hepática ou 

insuficiência renal (BRASIL, 2015d). 
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3.2.3 Lamivudina - NCM 2934.99.93 Lamivudina:  

 

Figura 28: Estrutura química da Lamivudina 

 

 
 

                                     Fonte: PubChem, 2017c.  
 

A lamivudina (também denominada 3TC) é o enantiômero cis (-) da 2’-desoxi-3’-

tiacitidina (Figura 28), pertencendo à classe dos análogos nucleosídeos utilizados no tratamento 

de infecção por HIV, tipos 1 e 2. Apresenta boa atividade inibitória contra HIV em linfócitos 

sanguíneos periféricos, monócitos, macrófagos e várias células tumorais. Além disso, possui 

ação sinérgica quando combinado com outros fármacos, entre os quais, zidovudina, didanosina, 

estavudina e saquinavir (FERNANDES, 2003). 

 As estimativas são de que aproximadamente 718 mil indivíduos vivam com o 

HIV/AIDS no Brasil, porém apenas 80% conhecem seu diagnóstico. Nos últimos 10 anos a taxa 

de detecção de AIDS no Brasil sofreu uma elevação de cerca de 2%, com diminuição nas 

Regiões Sudeste e Sul e elevação nas demais regiões. O crescimento do número de casos entre 

heterossexuais teve um reflexo direto sobre a razão masculino/feminino, onde se observa 

declínio nesta razão (M/F) que passou de 15:1 em 1986 para 1,4: 1 em 2005. Entre os jovens 

(de 15 a 24 anos) houve inversão da razão M/F (0,9: 1) entre os anos de 2000 a 2005. A Região 

Nordeste está entre as que têm os piores indicadores de AIDS no país, com aumento de 62,6% 

na taxa de detecção de AIDS e elevação de 33,3% no coeficiente de mortalidade nos últimos 

10 anos. Além disso, aumentaram as taxas de detecção (3,7%) em < 5 anos de idade, e em 

72,3% entre os jovens de 15 a 24 anos, comparando os anos de 2003 e 2012 (MARTINS, 2014) 
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 A lamivudina, também foi uma das drogas elencadas para tratamento da Hepatite B 

crônica. A hepatite B crônica (HBC) atinge cerca de 1% da população brasileira, sendo seu 

curso afetado principalmente pelo nível de replicação viral e pela resposta imune do organismo, 

podendo ser dividida em diferentes fases (WIENS, 2010). 

Após a escolha dos insumos farmacêuticos a serem estudados, foi escolhido um 

intervalo para a pesquisa no sistema de informação SiscomexWeb de 06 anos. Foi escolhido o 

ano de 2010, devido ao fato das primeiras PDP terem sido iniciadas no final do ano de 2009. 

Foi realizado a busca dos licenciamentos disponibilizados no sistema no período compreendido 

entre 01/01/2010 a 31/12/20015. Os sistemas Siscomex e Alice, foram utilizados conforme o 

fluxograma descrito (Figura 29). 

 

Figura 29: Etapas de uso dos sistemas informatizados. 

 

 

                   Fonte: Elaboração própria 

 

Os licenciamentos foram quantificados, e analisados individualmente, de cada LI, foi 

coletado dados quanto a regularização do importador, fabricante, exportador e insumo 

importado.  

Os resultados consolidados da quantidade do produto importado foram confrontados 

com outros parâmetros, como por exemplo, a quantidade do medicamento importado em sua 

forma acabada, alterações no perfil de uso dos medicamentos e a evolução do mercado 

farmacêutico dos medicamentos estudados. 

SISCOMEX

Módulo AnuenteWeb

Buscas avançadas

NCM pretendido

Situação da anuência: 
Todas com LI deferidas.

Data da situação da 
anuência: a cada 3 meses

Resultados: vários 
licenciamentos

ALICE

Consulta

Importação 1997- 2016

NCM 8 dígitos

NCM pretendido

Período de janeiro a 
dezembro do ano 

pretendido

Resultado: valores 
consolidados
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4.0  RESULTADOS: 

Os 3 IFA estudados, diferem entre si, em relação as fases que se encontram no 

desenvolvimento das PDP de seus medicamentos, segundo publicação da SCTIE/MS 

(BRASIL, 2016k) (Quadro 11). 

Quadro 11 – PDP aprovadas pelo SCTIE/MS. 

 

 

MEDICAMENTO 

Forma 

Farmacêutica/ 

Concentração 

Instituição 

pública 

Instituição 

privada 
Fase da PDP 

 

Tenofovir+Lamivudina

+Efavirenz  (3 em 1) 

TC n° 05/2012 

comprimido 

revestido/ 300 + 

300 + 600 mg 

Farmanguinhos/

Funed 

Blanver/Globe 

CYG 

Nortec 

Fase II 

 

Tenofovir+Lamivudina

+Efavirenz  (3 em 1) 

TC n° 05/2012 

cmprimido 

revestido/ 300 + 

300 + 600 mg 

Lafepe Cristália Fase II 

 

Tenofovir + 

Lamivudina (2 em 1) 

TC n° 05/2012 

comprimido 

revestido/ 300 + 

300 mg 

Lafepe Cristália Fase II 

 

Tenofovir + 

Lamivudina (2 em 1) 

TC n° 05/2012 

comprimido 

revestido/ 300 + 

300 mg 

Farmanguinhos,

Funed 

Blanver/Globe 

CYG 

Nortec 

Fase III 

(Início da fase 

em 2014) 

Cabergolina 

TC n° 08/2011 

comprimido/ 

0,5 mg 

Bahiafarma, 

Farmanguinhos 
Cristália 

Fase III 

(Início dessa 

fase em 2015) 

 

     Fonte: BRASIL, 2016k. 

 

 Apenas uma delas, já se encontra atualmente internalizada (Fase VI), ou seja, está na 

fase de conclusão do desenvolvimento, transferência e absorção da tecnologia objeto da PDP 

em condições de produção do produto objeto de PDP no País e portabilidade tecnológica por 

parte da instituição pública, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.531/2014, Art. 10, inciso IV 

(Quadro 12). 

Quadro 12: Medicamento com sua PDP em fase de finalização. 

 

Item Nº de 

PDP 

Ano de 

internalização de 

tecnologia 
Produto Classe terapêutica Instituição 

Pública 
Entidade 

Privada 

1 1 2015** Clozapina Antipsicótico Lafepe  Cristália 

Total 1      

 

** Em estágio de comprovação da internalização da tecnologia.  

Fonte: SCTIE/MS em 18/07/2016 
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4..1 RESULTADOS DA CLOZAPINA 

 

A Clozapina, teve sua PDP aprovada pelo Termo de compromisso n° 08/2009, na 

apresentação de comprimido 25 e 100 mg, em parceria firmada entre as empresas: o laboratório 

oficial Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A – 

LAFEPE e a empresa Cristália.  

No ano de 2013, a substância teve uma parceria solicitada pelo IVB (Instituto Vital 

Brasil) - E.M.S./Labogen, e não aprovada, devido a existência dessa PDP, firmada para o este 

medicamento no ano de 2009, que se encontra em andamento. 

Quando da busca pela NCM 2933.99.39, muitos outros licenciamentos de outras 

substâncias foram encontrados, visto que, essa numeração, não é exclusiva dessa substância, 

temos como exemplos de substâncias classificadas nessa NCM, a imipramina, a olanzapina, 

quetiopina, oxicarbamazepina, entre outras substâncias que possuem o núcleo químico 

semelhante em sua fórmula. 

Os dados coletados no Siscomex, foram organizados, conforme sua coleta trimestral 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Licenciamentos do NCM 2933.99.39 

 

 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Siscomex. 
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A quantidade de Clozapina, na sua forma de insumo, importada por ano, quando 

comparado aos dados coletados dos licenciamentos anuídos dos insumos enquadrados na 

mesma NCM, ou seja, produtos químicos orgânicos, de compostos heterocíclicos 

exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio, cuja estrutura contém um cicloazepina, é 

proporcionalmente menor, visto que, se trata de apenas uma das substâncias parte, enquadrada 

nesta NCM. Ademais, descartando o valor menor do ano de 2010, as quantidades (Kg) dos 

insumos importados enquadrados nesta NCM, se mantiveram estáveis até o final do ano de 

2015. 

Dos licenciamentos anuídos, obtidos para esta NCM, no período estudado, apenas 

7,12% corresponderam à licenciamentos da substância Clozapina. Deste quantitativo,foram 

observadas, vários fins para a importação da substância Clozapina, sejam estes, destinados à 

diferentes etapas do processo fabril, seja com destino comercial ou para pesquisa clínica. Nos 

licenciamentos constam, que a substância Clozapina pode ser importada sob forma de padrão 

analítico primário, forma de medicamento (produto acabado) destinado à pesquisas clínicas, 

amostras de medicamento (produto acabado) em pequeno volume, insumos acondicionados em 

bombonas ou outros tipos de embalagens para transporte de grande volume, como também, em 

forma de produtos intermediário para fabricação do medicamento Clozapina. Outra 

característica, observada nos licenciamentos, foi que o ano de 2014, apresentou-se como sendo 

o ano que obteve a menor quantidade de licenciamentos do IFA Clozapina.  

No total dos licenciamentos pesquisados, apenas 26 deles (28,9%) indicaram que a 

finalidade de sua importação é para IFA na fabricação de medicamentos. As outras finalidades 

de importação foram: 49 (54,5%) padrão de referência, 11(12,2%) matérias-primas para etapas 

no processo de aprovação de registro, 3 (3,3%) amostra para controle de qualidade dos 

medicamentos, 1 (1,1%) produto intermediário na fabricação do medicamento Clozapina. A 

partir do ano de 2013, não houveram licenciamentos cuja finalidade da importação da IFA 

Clozapina, fossem destinados à amostras para fins de aprovação de registro. 

Ao observarmos o gráfico contendo a evolução do número de licenciamento durante o 

período estudado, cuja finalidade de importação é de IFA destinada à fabricação de 

medicamentos, podemos observar uma estabilização nos quantitativos de LI, a partir do ano de 

2012 (Figura 30). 
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Figura 30: Quantidade de LI com finalidade de IFA para fabricação de medicamentos. 

    
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Siscomex. 

 

O gráfico 2, demonstra os valores da quantidade de IFA constante nos licenciamentos 

anuídos com finalidade de fabricação de medicamentos durante o período  

 

Gráfico 2: Quantidade total de insumos dos licenciamentos anuídos. 

 

 

Fonte: Elaboração própria através de dados no Siscomex 
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No ano de 2011, apresentou um aumento considerável em relação à 2010, após, o ano 

de 2012, o número dos licenciamentos da IFA Clozapina, e suas respectivas quantidades de 

insumos importados, apresentou um decréscimo de 2,5 vezes o quantitativo de 2011, com 

posterior, estabilização, nos anos de 2013, 2014 e 2015.  

Os valores coletados pelo Sistema Alice, tratam da quantidade (kg) de todos as 

substâncias importadas através do NCM 2933.99.39. O sistema Alice não permite diferenciar, 

as substâncias separadamente (Figura 31), enquanto os valores da quantidade de insumos 

importados, contendo apenas a substância Clozapina, foram coletados pelo Siscomex, obtidos 

a partir de informações das Licenças de Importação, onde descreviam a IFA Clozapina como 

produto importado. 

 

Figura 31: Quantidade de todas as substâncias importadas por esta NCM. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Sistemas Alice e Siscomex, 2017. 

Em se tratando de monitoramento da importação, um dos fatores relevantes, seria o 

custo dessas importações, e conforme dados obtidos no Alice, temos que, o Brasil importou 

durante os anos de 2010 a 2015, um total de 181748 kg de produtos classificados nessa NCM, 

com valor estimado em US$ 159.548.110 (Quadro 13). A clozapina faz parte do componente 

especializado 1A da assistência farmacêutica e possui sua compra centralizada pelo MS, 

conforme portaria n° 1554/2013. 
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Quadro 13: Importação de todos os produtos classificados pela NCM da Clozapina. 

 

ANO VALOR FOB US$ PESO LIQUIDO Kg 

2010 47.259.715 19.902 

2011 63.970.690 29.664 

2012 17.008.324 35.935 

2013 10.750.111 29.194 

2014 9.600.398 30.418 

2015 19.958.872 36.633 

TOTAL 159.548.110 181.746 

  Fonte: Sistema Alice, 2017c. 

 

Cabe ressaltar, que o preenchimento das informações dos licenciamentos, é realizado 

habitualmente por despachantes aduaneiros ou seus auxiliares de despacho, em escritórios, dos 

quais, em sua maioria, são localizados em locais diferentes das empresas importadoras. Para 

tanto, exigi-se que os dados sejam fiscalizados no momento de entrada dos produtos no país 

e/ou em sua posterior nacionalização em território brasileiro.  

Em relação às características qualitativas dos licenciamentos estudados, cuja finalidade 

da importação foi destinada à fabricação de medicamentos, observou-se que todos os 

licenciamentos apresentavam como importador, apenas uma única empresa. Vale ressaltar, que 

foi visualizado no site da Anvisa, que esta empresa possui cadastro com atividades relacionada 

à IFA Clozapina, a partir do ano de 2010 (BRASIL, 2017d), alguma outra informação sobre o 

IFA, empresa ou atividade relacionada, não se mostrou acessível, e não se mostrou pertinente 

à este estudo. Os países de origem dos exportadores e/ou dos fabricantes, das IFA destes 

licenciamentos foram, apenas, China e Itália. 

Já, os licenciamentos cujas finalidades de importação seriam direcionadas para padrões 

analíticos e outros produtos da Clozapina, destinados ao controle de qualidade e testes para 

aprovação do registro, possuem como países exportadores e/ou fabricantes das IFA: China, 

França, EUA, Irlanda, Polônia, Suíça, Itália e Reino Unido, quanto aos importadores, estão em 

número de 6, onde 2 deles, não possuem cadastro conforme a conforme RDC n° 30/2008 

(BRASIL, 2006g). 

Uma característica relevante do IFA Clozapina, foi ser objeto da primeira etapa de 

implantação da obrigatoriedade do registro sanitário dos IFA na Anvisa (Instrução normativa 

n° 15/2009 (BRASIL, 2009e), segundo os critérios de priorização e demais disposições 

definidas na RDC nº 57, de 17 de novembro de 2009, portanto o prazo limite para 

peticionamento do registro da IFA foi de 01/07/2010, e caso não tenha sido peticionado ou o 

registro tenha sido indeferido, a empresa não poderá importar ou fabricar a IFA Clozapina a 

partir de 01/01/2015. Após a verificação no banco de dados de IFA registradas (BRASIL, 
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2017e), apenas 2 empresas possuem IFA registrados, e todos os licenciamentos estudados do 

ano de 2015, possuem IFA com registro sanitário da Anvisa.  

Segundo a Anvisa (BRASIL, 2017f), existem 05 empresas que possuem o registro dos 

medicamentos em apresentações com caixas contendo comprimidos de 25 mg e/ou de 100 mg 

cujo princípio ativo é a Clozapina, destas empresas, apenas duas, são laboratórios oficiais. O 

registro do medicamento-alvo da PDP em nome do laboratório oficial Lafepe, conforme site da 

Anvisa, foi concedido no dia 30/08/2010.  

Quanto à Certificação Internacional de Boas Práticas de Fabricação de Insumos, tem-se 

que, conforme dados da Anvisa (BRASIL, 2017g), o primeiro fabricante internacional 

certificado para a fabricação do IFA clozapina, foi emitido no ano de 2012. Nos licenciamentos 

estudados, verifica-se que os IFA importados a partir do ano de 2012, possuem fabricantes 

regularizados quanto a CBPF de insumos.  

No ano de 2013, houve a emissão da CBPF para vários fabricantes nacionais de 

medicamentos com a Clozapina, mas, dentre eles, laboratórios oficiais.  

 Visando contrapor a questão da possível diminuição da importação da IFA, no ano de 

2012, e a estabilidade de suas importações (2012 em diante), conforme dados obtidos no estudo, 

foi observado se houve alguma mudança nos hábitos de prescrição do medicamento pela equipe 

médica, uma possível diminuição de casos das doenças tratadas pelo medicamento, ou mesmo, 

ao aumento da importação de seu produto acabado, de maneira tal, que possam influenciar os 

resultados obtidos.  

Com relação à prescrição do medicamento, foi buscado, nos pareceres das equipes 

técnicas pertinentes do SUS, alguma alteração, em relação aos PCDT do medicamento 

Clozapina, com isso, notou-se que, houve ampliação do perfil de prescrição do medicamento 

Clozapina. Anteriormente, o medicamento era somente indicado para tratamento de 

esquizofrenia e distúrbios esquizoafetivos resistente ao tratamento e, a partir do ano de 2014, 

foram acrescentados as seguintes indicações: a) tratamento  do Transtorno afetivo bipolar – 

TAB (BRASIL, 2015c), seu protocolo clínico foi publicado em 2016 (BRASIL, 2016j) onde 

anteriormente não existia um protocolo clínico, b) Incorporada a tecnologia de uso do 

medicamento Clozapina para o tratamento de transtornos psicóticos associados à doença de 

Parkinson (BRASIL, 2016l), e será publicado seu protocolo clínico futuramente, após a revisão 

do PCDT da Doença de Parkinson (BRASIL, 2010e). 

 Quanto aos números de casos das doenças, tratadas com o medicamento Clozapina, o 

MS previu um comportamento uniforme de crescimento linear para os casos de Parkinson 

(BRASIL, 2016l) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Modelo de previsão linear para estimativa de pacientes com doença de Parkinson atendidos pelo 

componente especializado da assistência farmacêtica do SUS. 

 

 

Fonte: BRASIL, 2016l. 

 

A prevalência e o número de casos do TAB, de acordo com a literatura, é similar à 

prevalência da esquizofrenia. Portanto, a população foi estimada a partir da população com 

esquizofrenia tratada no SUS, pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF), a população com esquizofrenia tratada no SUS foi observado um crescimento médio 

de 5% ao ano e esse crescimento foi utilizado para se estimar a população a ser tratada nos 

próximos 5 anos (Brasil, 2016l) (Quadro 14). 

 

Quadro 14:  Estimativa da população com TAB a ser tratada no SUS nos próximos 5 anos, considerando um 

crescimento populacional de 5% ao ano  

Ano  2015  2016  2017  2018  2019  

População  271.576  285.155  299.412  314.383  330.102  

 

Fonte: Brasil, 2016l. 

  

Visando comparar os valores das importações entre o IFA importado e seu produto 

acabado, foram coletados dados do Sistema Alice, com as nomenclaturas utilizadas para 

classificar seus respectivos medicamentos importados - 3003.90.79/ 3004.90.69 (Figura 32). 
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Figura 32: Tendências das importações dos medicamentos classificados nos NCM destacados pela 

presença da substância Clozapina. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema Alice. 

 

O gráfico foi apresentado em escala logarítmica para facilitar sua visualização. A escala 

logarítmica pode ser útil quando os dados cobrem uma grande gama de valores – o logaritmo 

reduz a representação a uma escala mais fácil de ser visualizada e manejada, quando 

comparados os valores de importação das NCM classificadoras, podemos notar que os valores 

referentes aos insumos importados são bem menores que os valores dos medicamentos à granel 

e medicamento sob forma de produto acabado. Embora tenha sido demonstrado um quantitativo 

diferenciado, é possível notar, que todos os valores de suas importações, possuem tendências 

com trajetórias ascendentes. 
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4.2 RESULTADOS DA CABERGOLINA  

 

Como resultados das buscas dos bancos de dados referentes ao IFA Cabergolina, tem-

se que o IFA Cabergolina teve sua PDP aprovada pelo termo de compromisso 08/2011, na 

apresentação de comprimidos 0,5 mg, em parceria dos laboratórios oficiais Bahiafarma/ 

Farmanguinhos com o laboratório Cristália. Ele se encontra na fase III do desenvolvimento de 

sua parceria, conforme inciso III do art. 10 da Portaria GM/MS nº 2.531/201.  

Foi verificado que a NCM utilizada para a busca, também não era exclusiva do IFA 

pesquisado, sendo também utilizada por outras substâncias, dentre elas, a codergocrina, 

bromocriptina e a repaglinida. Foi observado durante a busca nos licenciamentos que a 

substância, não possui uma importação expressiva, conforme dados do Siscomex. Foram 

encontrados apenas um total de 14 licenciamentos para importação do produto, onde em sua 

maioria trata-se de importação de padrões de referência ou outros utilizados em análises de 

controle de qualidade de medicamentos: 4 (28,6%) tinham como finalidade, insumo destinados 

à fabricação de medicamentos, 6 (42,8%) padrões de referência e 4 (28,6%) descritos como 

amostra de matéria-prima para testes de bancada. Cabe ressaltar que todos os insumos 

importados com a finalidade de IFA destinadas à fabricação de medicamentos, foram 

importados somente em licenciamentos do ano de 2011. Portanto, todos os licenciamentos 

encontrados no banco de dados do Siscomex, foram datados dos anos de 2010 e 2011, sendo 

que, a partir do ano de 2012 não foi verificado nenhuma importação classificada como sendo 

da NCM 29396990, com isso, os dados coletados do sistema Siscomex não puderam ser 

conclusivos, em relação ao acompanhamento das importações do IFA Cabergolina e sua 

respectiva NCM. 

Os dados demonstraram que no ano de 2012 em diante, não foi observado nenhuma LI 

de anuência da Anvisa, dando a entender que não houve importação nesse período cujo órgão 

anuente seja a Anvisa, mas o fato de existiram dados Sistema Alice, concluiu-se que houve 

importações nesta NCM classificatória. Visto que os dois sistemas estão interligados, pode-se 

concluir, que sendo as substâncias classificadas como, alcalóides vegetais, naturais ou 

sintéticos, seus licenciamentos, podem ter sido, marcados e direcionados erroneamente apenas 

para anuência de outros órgãos diferente da Anvisa, como por exemplo a VIGIAGRO, órgão 

que trata da vigilância sanitária agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento – MAPA. Caso, essa hipótese seja verdadeira, explicaria o fato, da existência de 

licenciamentos anuídos e não visualizados pelo perfil Anvisa no Siscomex, pois foram anuídos 

pela Anvisa, e portanto, esta, não teria acesso para visualização destes licenciamentos, onde os 
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mesmos, somente serão visualizados pelo órgão cuja anuência foi destinada, além da 

fiscalização aduaneira, ocasionando dados ao SECEX. 

Os dados do Sistema Alice, demonstraram que houve importações dessa NCM, cujos 

pesos líquidos, são pequenos, mas possuem valores bastante significativos. Houve um 

decréscimo nas quantidades de IFA importada partir do ano de 2012, onde diminuiu cerca de 

50% de sua importação quando comparado o ano anterior, 2014 (29 kg), 2013 (14 Kg), e 

repetiu-se no ano posterior, 2015 (7 Kg) (Gráfico 4).  

 
Gráfico 4: Quantidade de insumos importados pelo NCM 29396990 

 

 
 

      Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema Alice, 2017. 

 

O Brasil, importou do ano de 2010 a 2015, um total de 135 kg de insumos classificados 

no mesmo NCM da IFA Cabergolina, o qual teve um custo de US$ 7. 583.320,00.  

A Cabergolina faz parte do componente especializado 1A da assistência farmacêutica e 

possui a compra do seu medicamento centralizada pelo MS, conforme portaria n° 1554/2013. 

Os valores empregados na aquisição das substâncias classificadas na NCM 29396990, também 

tiverem um acentuado decréscimo nos anos de 2014 e 2015. È importante ressaltar, que do ano 

de 2013 (1.772.699 US$ FOB) para o Ano de 2014 (235.706 US$ FOB) houve uma diminuição 

acentuada, acompanhando a diminuição da quantidade importada, já no período de 2014 

(235.706 US$ FOB) para 2015, tem continuação a diminuição da quantidade importada, mas o 

custo, não acompanha proporcionalmente. Foi atribuído a isto, o fato, de que o conjunto de 

substância elencadas contidas na NCM classificatória é heterogêneo, e pode variar 
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proporcionalmente em cada período estudo, colaborando com as diferenças de custo, das 

importações, pois diferentes serão os valores atribuídos as substâncias contidas na NCM.  

 Para obtenção dos dados relacionados aos controles sanitários, foram utilizados apenas 

os licenciamentos visualizados pelo sistema Siscomex. No caso do cadastro de empresas 

operantes com IFA (BRASIL, 2017d), os dados da Anvisa demonstram haver 06 empresas 

cadastradas ativas, onde os primeiros cadastros foram realizados no ano de 2009, os dados 

obtidos dos licenciamentos dos anos de 2010 e 2011, demonstraram que os importadores das 

IFA, se encontravam cadastrados, conforme RDC n° 30/2008. Nos licenciamentos cuja 

finalidade são IFA destinadas à fabricação de medicamentos, os exportadores e/ou fabricantes, 

são empresas originárias dos países: República Tcheca e Coreia do Norte. Para outras 

finalidades de importação, como por exemplo, os licenciamentos contendo medicamentos, IFA 

e amostras de medicamentos destinados à testes e controles analíticos, tem-se como países 

exportadores e/ou fabricantes, os seguintes: Estados Unidos, República Tcheca, Israel, França, 

Suiça e Coréia do Norte. 

 O registro da IFA Cabergolina, foi objeto da segunda etapa de implantação do registro 

sanitário de IFA - Instrução normativa n° 03/2013 (BRASIL, 2013g) da Anvisa, segundo os 

critérios de priorização e demais disposições definidas na RDCnº 57, de 17 de novembro de 

2009, a partir do dia 01/01/2015, caso as empresas, não tenham peticionado ou tenha o registro 

sido indeferido, não poderão importar ou fabricar a IFA Cabergolina. Conforme dados da 

Anvisa (ANVISA, 2017e), 4 empresas possuem IFA registradas. A busca no Siscomex, não 

demonstrou haver licenciamentos com insumos de cabergolina importados no ano de 2015.  

 Segundo dados da Anvisa (BRASIL, 2017f), 10 empresas possuem o registro sanitário 

do medicamento cujo princípio ativo é a Cabergolina, em comprimidos de 0,5 mg, onde, 3 delas 

são laboratório oficiais. O registro do laboratório Bahiafarma data do dia 31/03/2014 e já consta 

com o nome do laboratório como fabricante nacional. A Fundação Oswaldo Cruz se encontra 

na mesma condição.  

Em se tratando, das Certificações de Boas Práticas de Fabricação de insumos, não foi 

encontrada nenhuma empresa nacional com certificação, enquanto a certificação internacional 

temos apenas uma empresa, com o certificado de BPF de insumos adquirido no ano de 2014. 

Após o marco regulatório de PDP, no ano de 2014, um outro projeto executivo foi 

apresentado e datado de 10/07/2013, da parceria FUNED-  Pfizer /Nortec, e posteriormente foi 

restituído á instituição proponente para que seja realizado adequações, conforme o, parágrafo 

4º da Portaria." Portaria GM/MS nº 2.531/2014, Art. 70 (BRASIL, 2015e). Até a presente data 

do estudo, não foi disponibilizado informações desta nova PDP. 



88 

 

Segundo anúncio na 7ª Reunião do Comitê Executivo e Conselho de Competitividade 

do Complexo da Saúde no PBM (GECIS), acontecida em 17 de dezembro de 2014 (BRASIL, 

2014g). O medicamento Cabergolina, resultante da PDP, entrava no ano de 2015 na fase de 

aquisição do Ministério da Saúde junto à Bahiafarma. Os parceiros envolvidos são a Bahiafarma 

e Farmanguinhos/Fiocruz e o laboratório Cristália. A utilização de seus medicamentos para o 

SUS foi descrita como sendo para tratamento nos casos de Acromegalia e de 

Hiperprolactinemia. A quantidade de medicamentos envolvidos nesta PDP seria de 2.054.892 

comprimidos, onde a população acometida por estas doenças, foi estimada em 30 mil pessoas, 

com os valores envolvidos anualmente, após a PDP, seriam de, R$ 17.466.582,00 de economia 

para o SUS (primeiro ano): R$ 16.767.918,00 (50%). 

 O medicamento Cabergolina, já constava em 2010, no Formulário Terapêutico Nacional 

(BRASIL, 2010e) como medicamento para tratamento da hiperprolactinemia, onde teve seu uso 

atualizado no PCDT de 2015. O uso da cabergolina para tratamento da acromegalia foi 

publicada no PCDT 2013 (BRASIL, 2013h), desde então não houve mudanças no perfil de 

prescrição para o medicamento estudado.  

 Os pacientes com acromegalia no Brasil, levando-se em consideração uma população 

de 190 milhões de habitantes, estima-se a ocorrência anual de cerca de 570-760 novos casos de 

acromegalia (incidência), totalizando 7.600-13.300 casos (prevalência) (BRASIL,2013f). 

Hiperprolactinemia é encontrada em 0,4%população em geral, onde 70% dos casos são 

mulheres com sintomas de amenorreia e galactorréia, afeta numa proporção de 10 mulheres 

para cada homem, cuja faixa etária predominante é de 20 a 50 anos (BANDEIRA, 2009). 

 A comparação entre a quantidade do insumo importado e a quantidade do medicamento 

acabado importado foi realizado através da busca do NCM classificador do medicamento 

Cabergolina, que são os seguintes: 3003.90.99 (granel) / 3004.90.99 (embalagem comercial) 

(Figura 33). 
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Figura 33: Tendências das importações dos medicamentos classificados nos NCM destacados pela presença da 

substância Cabergolina. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema Alice, 2017. 

  
 

O gráfico foi apresentado em escala logarítmica para facilitar sua visualização, a escala 

logarítmica pode ser útil quando os dados cobrem uma grande gama de valores – o logaritmo 

reduz a representação a uma escala mais fácil de ser visualizada e manejada, neste caso, quando 

comparados os valores de importação das NCM classificadoras, podemos notar que os valores 

referentes aos insumos importados são bem menores que os valores dos medicamentos à granel 

e medicamento sob forma de produto acabado. Nota-se claramente a tendência em declínio dos 

valores da importação do IFA cabergolina, enquanto os quantitativos dos medicamentos se 

mantiveram estáveis.  

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Granel 288603 672942 435250 568042 431557 530347

Comercial 9067479 6258962 3956854 4908396 5335301 5730859

Insumo 29 32 24 29 14 7

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

V
A

L
O

R
E

S
 E

M
 K

G

Granel Comercial Insumo

Linear (Granel) Linear (Comercial) Linear (Insumo)



90 

 

4.3 RESULTADOS DA LAMIVUDINA 

 

As PDP do IFA de Lamivudina, foram pactuadas no ano de 2012, pelo termo de 

compromisso n° 05/2012, nesse entendimento, até a coleta dos dados, as parcerias ainda se 

encontravam precocemente instaladas. Ademais no ano de 2014, os PDP precisaram ser 

revisados e aprovados pelo SCTIE/MS (BRASIL, 2015f), e conforme Portaria 2531/2014, as 

PDP possuem um prazo máximo de 10 anos para sua conclusão de acordo com sua 

complexidade (BRASIL, 2016k). 

Ao contrário dos outros IFA estudados, este possui uma NCM exclusiva para o IFA 

Lamivudina. Foram encontrados um total de 182 licenciamentos deferidos no período estudado, 

sendo desse total 68 (37,4%) licenciamentos destinados a insumos para fabricação, 87 (47,8%) 

padrões analíticos ou outros destinados a controles de qualidade. 24 (13,2%) participantes de 

pesquisa clínica, 3 (1,6%) para fins de registro. A quantidade total do insumo nos 

licenciamentos anuídos pela Anvisa foi de 72432 kg (gráfico 5). 

 
Gráfico 5: Licenciamentos do IFA Lamivudina 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Utilizando apenas o Siscomex, o quantitativo de licenciamentos anuídos demonstraram 

que no ano de 2013, houve uma diminuição em relação aos outros anos (-70%). Os anos 

subsequentes demonstram estabilidade na quantidade de licenciamentos anuídos. 

 Levando em conta a quantidade (Kg) do IFA importado (Gráfico 6), foi verificado que 
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IFA anuídos. O valor importado do ano de 2013, mostrou que o IFA manteve seu valor igual a 

média dos outros anos.  

 

Gráfico 6: Comparativo da quantidade de IFA Lamivudina. 

 

 
         

         Fonte: Elaboração própria, 2016. 

  

Vale lembrar, que a etapa de anuência é anterior a todas as etapas do despacho 

aduaneiro, com isso, pode-se supor que nem todo o produto que seja anuído pelo órgão anuente, 

finalize o seu processo de importação. Além disso, os valores coletados do Sistema Alice, são 

originários do Siscomex, de todos os órgãos anuentes e não somente da Anvisa, cujo valores 

são representados nesse estudo. 

 A Lamivudina faz parte do componente estratégico da assistência farmacêutica, cabe ao 

MS sua aquisição, enquanto aos Estados e Distrito Federal cabem a distribuição.  Do ano de 

2010 até 2015, os IFA custaram um total de US$ 12.320.337, 00, segundo consta no Alice.  

 O registro da IFA Lamivudina foi objeto da primeira etapa de implantação do registro 

sanitário na Anvisa- Instrução normativa n° 15/2009 (BRASIL, 2009e) da Anvisa, segundo os 

critérios de priorização e demais disposições definidas na RDC nº 57, de 17 de novembro de 

2009, portanto o prazo limite para peticionamento do registro da IFA foi de 01/07/2010, e caso 

não tenha sido peticionado ou o registro tenha sido indeferido, a empresa não poderá importar 

ou fabricar a IFA Lamivudina a partir de 01/01/2015. Conforme dados da Anvisa (ANVISA, 

2017e), O IFA se encontra registrado por 5 empresas, entre elas, o laboratório público, a 
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até dezembro de 2019 representando a validade de 24 meses. Todos os insumos importados no 

ano de 2015, se encontravam registrados. 

 Quanto a regularização dos medicamentos, temos que existem 05 laboratórios públicos 

com medicamentos registrados, cujo princípio ativo é a Lamivudina (Fundação Oswaldo Cruz 

- FIOCRUZ, FUNED, FURP, IQUEGO, LAFEPE), todos com registros de medicamentos 

dentro da validade. 

Nos dados coletados nos licenciamentos, observa-se que os importadores de insumos 

variam constantemente e os países exportadores são China, Índia, Cingapura, Estados Unidos, 

Alemanha, Uruguai, enquanto que os fabricantes, se resumem apenas aos países: China (85%) 

e Índia (15%). A partir da listagem das empresas cadastradas para importar, exportar, fracionar, 

armazenar, distribuir e expedir IFA e das informações contidas nos licenciamentos foi possível 

observar que, no Brasil, todos os importadores, exceto um, cuja a importação se deu no ano de 

2010, se encontravam cadastrados. A listagem possui um total de 19 empresas diferentes, se 

encontra atualizada e disponível no site da Anvisa (BRASIL, 2017d). 

Quanto à Certificação Internacional de BPF de insumos para os fabricantes de 

Lamivudina pode-se verificar, que, as primeiras inspeções datam do ano de 2012, e quando 

observados as informações dos licenciamentos, tem-se que: no ano de 2012 (61,5%) dos 

fabricantes internacionais possuíam certificação, no ano de 2013 (67%). A partir do ano de 

2014 todos os fabricantes internacionais que constam nos licenciamentos possuem o certificado 

de boas práticas para ao insumo da Lamivudina. 

A lamivudina até o ano de 2016, era prescrita, conforme seu protocolo clínico, como 

sendo uma das drogas de segunda escolha para tratamento da Hepatite B crônica (BRASIL, 

2010f), quando após atualização do seu PCDT pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC,foi  recomendado, a substituição da lamivudina e adefovir, 

pelo tenofovir e entecavir (BRASIL, 2016m). Quanto à possibilidade de quantificarmos o 

número de casos de pessoas em tratamento da hepatite B crônica, o mesmo documento (PCDT) 

de 2016, informou que, no ano de 2015, o SUS disponibilizava um total de 10.621 tratamento 

para pacientes tratados com entecavir e lamivudina. Neste entendimento, podemos supor, que 

a mudança no protocolo clínico possa ter alterado a prescrição médica, de maneira a diminuir 

o consumo do medicamento Lamivudina a partir do ano de 2016. 

Em contrapartida, o uso do medicamento para tratamento de pacientes HIV positivo, 

manteve-se, como mesmo protocolo terapêutico, tanto no emprego do antirretroviral para a 

Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) sendo o IFA participante do esquema terapêutico 

preferencial (BRASIL, 2015g), quanto no uso para tratamento de crianças, adolescentes 
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(BRASIL,2014h) e adultos, sendo medicamento participante da primeira linha do tratamento 

(BRASIL, 2013i). 

Conforme boletim epidemiológico de 2016, no período de 2000 até junho de 2016, no 

Brasil foram notificadas 99.804 gestantes infectadas com HIV. A taxa de detecção de gestantes 

com HIV, vem apresentando tendência de aumento nos últimos dez anos (Gráfico 7). Observe-

se que entre 2006 e 2015 houve aumento de cerca de 28,6% (BRASIL, 2016n). 

 
Gráfico 7: Taxa de detecção de HIV em gestantes (/mil nascidos vivos) segundo região de residência e ano do 

parto. Brasil, 2006 a 2015. 

 

 
 

Fonte: BRASIL, 2016n. 
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agravos de notificação (SINAN) 136.945 casos de infecção pelo HIV, sendo que de 1980 a 

junho de 2016 foram notificados no país 842.710 casos de aids (Gráfico 8). A taxa de detecção 

de Aids no Brasil tem apresentado estabilização nos últimos dez anos com uma média de 20,7 

casos/100 mil hab (BRASIL, 2016n) 
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Gráfico 8: Taxa de detecção de aids (/100.000 mil habitantes) segundo região de residência por ano de 

diagnóstico. Brasil, 2006 a 2015 

 

 

 
Fonte: BRASIL, 2016n.  

 

Com o intuito de visualizar os dados da importação do medicamento em seu estado de 

produto acabado, visando comparar os dados com a importação do seu IFA, buscou-se utilizar 

a mesma ferramenta, os dado do Sistema Alice, mas, ao contrário do que foi observado, a NCM 

dos medicamentos contendo a lamivudina, não possuem uma NCM exclusiva, e se encontram 

classificados juntos com outros medicamentos, como por exemplos, medicamentos contendo 

omeprazol, metamizol, perindopril, fluorouracil entre outros, apenas diferenciando-se, quanto 

as suas embalagens, sejam embalagens para transporte á granel (NCM 3003.90.79) ou 

embalagens comerciais (NCM 3004.90.69). 

Os valores de importação dos medicamentos a granel são bem menores que os 

medicamentos cujas apresentações já se encontram em suas embalagens comerciais. Os dois 

mantiveram suas importações com trajetórias ascendentes, com destaque para o NCM 
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aos níveis normais, no ano de 2014 em diante (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,0  0 

5 ,0  

,0  10 

,0  15 

,0  20 

25 ,0  

30 ,0  

,0  35 

,0  40 

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012     2013 2014   2015   
Ano de diagnóstico  

Brasil  Norte  Nordeste  Sudeste  Sul  Centro-Oeste  



95 

 

Figura 34: Importação dos insumos e medicamentos Lamivudina. 

 

 

 

      Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Os avanços em relação ao fortalecimento da indústria química e farmacêutica nacional 

passa pelo fortalecimento sustentado do Complexo produtivo da Saúde, e este por sua vez, deve 

se tornar forte e independente, capacitado tecnicamente para produzir com qualidade dos 

insumos necessários para atendimento das demandas internas. Desde a retomada do processo 

produtivo industrial, em 2003, com a Política Industrial e Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), alinhada aos valores institucionalizados da política nacional de medicamentos 

(PNM), anteriormente traçada, pode-se notar que houve uma melhora na independência 

brasileira de consumo de produtos farmacêuticos importados destinados ao SUS. 

Foi comparado a importação de 3 IFA de igual importância para a verificação do 

desenvolvimento do programa de governo PDP de seus medicamentos. Todas as PDP estudadas 

já se encontravam com as suas PDP em vigor, quando houve a publicação do marco regulatório 

das PDP em 2014. Após a esta publicação, todos os projetos de PDP tiveram que ser reavaliadas 

pelos Comitês deliberativos e comissões técnicas de avaliação, para as adequações às regras da 

nova legislação (BRASIL, 2015f), em especial as primeiras PDP pactuadas, como a PDP da 

Clozapina e da Cabergolina. (2015h). Posteriormente as 3 PDP dos IFA estudados foram 

aprovadas e publicadas (BRASIL, 2016k). 

A PDP Clozapina, se caracteriza por ter seu medicamento já na fase de internalização 

da tecnologia (fase IV), portanto, ela pode servir de exemplo para o monitoramento e a 

observação do desenvolvimento de uma PDP, em todas as fases descritas na Portaria nº 2.531, 

de 12 de novembro de 2014.O registro sanitário do medicamento Clozapina, fabricado pelo 

laboratório Lafepe, foi publicado dia 30/08/2010, onde foi renovado no ano de 2015, e possui 

validade até 2020 atualmente. 

O medicamento Cabergolina, está na fase III, assim como o medicamento antirretroviral 

fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina, também conhecido como 2 em 1. Os 

medicamentos da fase III da PDP, se encontram na implementação do projeto e já tiveram os 

registros sanitários dos produtos publicados: o registro do medicamento Cabergolina do 

Bahiafarma, foi publicado no dia 31/03/2014 e o do medicamento contendo Lamivudina, foi 

publicado no dia 31/04/2014, pelo laboratório da Fundação Oswaldo Cruz.  

Os outros medicamentos com o IFA Lamivudina possuem pouco tempo de 

desenvolvimento de sua parceria, estes se encontram na fase II de suas PDP. 

Os IFA estudados, são exemplos de insumos farmacêuticos que possivelmente, teriam 

a diminuição da demanda de sua importação, após o início de sua fabricação nacional. A 
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observação do aporte dessas substâncias através do acompanhamento dos quantitativos de suaas 

importações, requer a utilização de ferramentas operacionais integradas, as quais, possibilitem 

a visualização das diferentes ações envolvidas nesse projeto de governo. Podemos citar como 

exemplo, além do monitoramento do quantitativo importado, a verificação das adequações 

sanitárias, concernentes ao arcabouço regulatório que foi ampliado visando as melhorias da 

qualidade dos produtos ofertados dentro do território nacional e do alinhamento aos parâmetros 

técnicos e econômicos internacionais, tornando os produtos mais competitivos 

internacionalmente.  

O estudo pretendeu utilizar-se de uma ferramenta virtual governamental de fácil 

utilização, que é o sistema Siscomex, para obter dados de interesse sanitário sobre os produtos 

estudados, como também, confrontar esses dados com àqueles obtidos do sistema Alice, 

usualmente utilizado para verificação de parâmetros econômicos, comerciais e aduaneiro. Os 

dois sistemas utilizados tiveram limitações devido a nomenclatura utilizada, pois, em sua 

maioria, não trata cada produto como único, sendo utilizado para designar uma classe de 

produtos, em geral, o que não torna a sua utilização factível, para todos os insumos. 

A clozapina e a cabergolina, são exemplos de IFA que não possuem uma NCM 

exclusiva para o produto, portanto, os valores encontrados, não demonstram somente os valores 

dos IFA estudados, e sim, de todos os insumos e medicamentos, que possuem características 

químicas semelhantes. Com isso, para mais informações sobre os IFA, foi necessário uma série 

de buscas em seus licenciamentos para alcança-las. No caso da Lamivudina, ela possui uma 

NCM exclusiva, apenas para designar sua IFA, e os valores obtidos foram bem próximos nos 

dois sistemas, sejam do IFA constante dos licenciamentos anuídos, sejam do IFA importado. 

As variações encontradas apontaram para um possível descompasso entre a utilização de 

parâmetros técnicos para a utilização dos sistemas ou um problema na fiscalização do produto. 

 Como por exemplo, no caso da IFA Cabergolina, onde ela não aparecia nos 

licenciamentos anuídos pela Anvisa, diferentemente dos valores observados nos dados do 

Sistema Alice, como isso, observou-se que o direcionamento da importação dessa IFA, não 

levou em conta as características terapêuticas do insumo, em se tratando de produto 

medicamentoso, tão somente, características químicas, ou parâmetros agropecuários. 

 Apenas as buscas aos licenciamentos puderam retratar informações à luz do 

ordenamento sanitário, ou seja, nome do fabricante, local de origem do produto, número de 

registro sanitário do produto, finalidade da sua importação, informações quanto a condições de 

armazenagem, tornando o Siscomex, o melhor sistema para este caso, quando comparado ao 
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Sistema Alice, além disso, ele é uma ferramenta de trabalho para o exercício das funções de 

fiscalização sanitária.  

Cabe ressaltar, que para a obtenção desses dados técnicos, foi necessário, uma série de 

buscas aos licenciamentos, os quais, poderiam ser facilmente visualizados caso houvesse, na 

estrutura do sistema, espaços individualizados para o preenchimento de dados sanitários 

relevantes, onde, tais parâmetros poderiam comprovar a regularização sanitária de produtos, 

produtores e prestadores de serviços. Proporcionar meios que aumentem acesso a estas 

informações, poderiam contribuir para aumentar o monitoramento da carga, seja na 

identificação da mesma, ou em relação a manutenção de sua qualidade, de maneira a facilitar a 

fiscalização sanitária, ou mesmo, diminuindo a possiblidade de danos no transporte e da 

armazenagem, proporcionando maior segurança e confiabilidade para a utilização dos produtos 

e bens importados. 

Já o sistema Alice, em que pese o fato, dos números disponibilizados já estarem 

consolidados, proporciona acesso mais rápidos à dados mais robustos, com valores da demanda 

de órgãos de governo, envolvidos numa importação. Os valores dos IFA importados foram 

coletados em Kg/ano, disponibilizados tanto no sistema Siscomex, quanto no Alice.  

Dos insumos estudados, foi possível observar que o IFA Cabergolina, obteve os 

melhores resultados, em relação a redução dos números de sua importação. Foi observado um 

decréscimo de mais de 50% por ano, da quantidade de insumos importados contidos na 

nomenclatura estudada, desde o ano de 2013. Não mais, o parque fabril foi equipado para sua 

produção, e foi publicado, a norma que autoriza a compra pelo MS do medicamento 

Cabergolina, do laboratório Bahiafarma. Portanto, podemos inferir que houve uma redução na 

importação desse insumo farmacêutico ativo, devido ao aumento da produção nacional dessa 

IFA pelo laboratório oficial até a finalização do produto acabado. 

Visando corroborar esta informação, os dados obtidos, foram confrontados com dados 

epidemiológicos, como a diminuição de casos das patologias tratadas com a cabergolina, que 

são a acromegalia e a hiperprolactinemia, além disso, foi buscado comprovar se houve, 

mudança no perfil de prescrição médica de seu medicamento, ou mesmo ao aumento da 

importação de seu medicamento na forma de produto acabado.  

O estudo verificou que não houve mudanças no protocolo clínico para uso do 

medicamento cabergolina, e a prevalência das doenças tratadas com o medicamento continua 

sem alterações, portanto, conclui-se que, a diminuição na importação do produto, não foi devido 

às mudanças do perfil epidemiológico das doenças, nem da diminuição de sua prescrição pela 

classe médica do SUS. Dados, poderiam apontar para um aumento proporcional da importação 
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de seu produto acabado em detrimento da diminuição do aporte de sua IFA, mas, a buscas deles, 

não foram conclusivas, observou-se que o aumento da importação do produto acabado 

cabergolina, não era inversamente proporcional a diminuição da importação de sua IFA, 

demonstrando um distanciamento entre a importação da IFA e do medicamento pronto. 

 Há de se destacar que o IFA Clozapina, fez parte em uma das primeiras pactuações de 

PDP que teve seu início no ano de 2009. Posteriormente, foi revisada, proporcionando 

adequação a norma regulatória vigente, datada de 2014. Segundo, informações da SCTIE/MS 

em 2014, a produção da IFA já se encontrava dos momentos finais dessa pactuação, na fase IV, 

a fase de internalização. Para melhores resultados seria importante a visualização do 

quantitativo de insumos importados, no período anterior à pactuação de sua PDP. 

 Dos licenciamentos anuídos do IFA Clozapina, obtidos para esta NCM, no período 

estudado, apenas 7,12% correspondem à licenciamentos da substância Clozapina. O ano de 

2014 foi o que teve menor quantidade de licenciamentos da IFA Clozapina, em relação à série 

estudada. Destaca-se que, após o ano de 2011, o valor da importação desse insumo, diminui 

70%, e se manteve reduzido e estável, até o final do período estudado. Aliado a esses números, 

houve um incremento do perfil prescritor para o medicamento, visto que, o medicamento 

Clozapina, foi incluído como nova tecnologia para tratar a transtornos afetivos bipolar (TAB) 

e psicoses ligadas à doença de Parkinson, o que notoriamente proporciona um aumento na 

utilização de seu medicamento pelo SUS, e não explicaria a estabilidade na aquisição de sua 

IFA importada, pois anteriormente a Clozapina apenas era utilizada como medicamento de 

segunda linha do tratamento da esquizofrenia. Quando comparados os valores da importação 

dos medicamentos e dos insumos de Clozapina observou-se que todos as NCM estudadas, seja 

da IFA, do medicamento importado a granel ou importadas em suas embalagens comerciais, 

demonstraram que os valores de suas importações possuem trajetórias ascendentes.  

 Os resultados da Lamivudina, foram bastante difusos, visto tratar-se de 4 PDP recentes, 

com medicamentos antirretrovirais em fases de PDP diferentes. Utilizando apenas o Siscomex, 

o quantitativo de licenciamentos anuídos demonstraram que no ano de 2013, houve uma 

diminuição em relação aos outros anos (-70%). Os anos subsequentes demonstram estabilidade 

na quantidade de licenciamentos anuídos, continuando menores que o ano de 2012. Levando 

em conta, a quantidade (Kg) do insumo importado, foi verificado que em alguns anos, houve 

uma inversão entre o quantitativo de IFA importado e de IFA anuída, sugerindo problemas na 

finalização do processo de importação da IFA, sendo o licenciamento anuído pelo órgão 

anuente, mas não tendo sua importação concluída, supõe, tratar-se de algum trâmite 
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administrativo ou aduaneiro não efetuado. O ano de 2013, o total da importação do IFA, se 

manteve igual a média dos outros anos, quando observado os valores do Sistema Alice.  

Em virtude dos dados não serem conclusivos e a PDP ser muito recente, foi extrapolado 

os estudos através do sistema Alice, onde no ano de 2016, foi extraído dados que demonstraram 

que houve uma queda de 80 % dos LI anuídos pela Anvisa, como também a diminuição (78%) 

na quantidade de insumo de lamivudina importada. Essa diminuição nos percentuais de 

importação da IFA, pode estar relacionada ao início da fabricação nacional do insumo.  Pode-

se tecer hipóteses quanto aos fatores para a diminuição drástica desse quantitativo, como por 

exemplo, a diminuição da prescrição do medicamento para pacientes com Hepatite B crônica 

devido a mudança do protocolo clínico. Há de se notar, que o medicamento em questão, também 

faz parte do tratamento de pacientes HIV positivos, e não houve mudanças em seu protocolo 

clínico, onde a droga continua fazendo parte do tratamento de primeira escolha, para adultos e 

no esquema preferencial para a profilaxia pós-exposição ao HIV. 

Os dados obtidos no boletim epidemiológico da AIDS, não demonstram que houve 

diminuição na quantidade de casos da doença, pois a taxa de detecção de doença tem 

apresentado estabilização nos últimos dez anos, apenas a taxa das gestantes com HIV vem 

apresentando tendência de aumento.  

 Não foi possível concluir que a diminuição do quantitativo de IFA importadas, após o 

ano de 2012, ou mesmo a queda acentuada, visualizada no ano de 2016, foi devido ao aumento 

da importação do produto acabado, em virtude da metodologia empregada para tal visualização, 

não ter sido eficaz, devido ao emprego da NCM do medicamento importado, onde 

diferentemente de seu insumo, os medicamentos contendo lamivudina, não possuem uma NCM 

exclusiva.  

A política industrial atual tem o foco no investimento de laboratórios nacionais, 

fomentando melhorias internas e duradouras, e não apenas subsidiando empresas com créditos, 

subsídios e incentivos fiscais. Ela é pautada no desenvolvimento tecnológico, científicos e 

regulatório, com forte articulação entre as partes. É obvio, que essas transformações serão 

apenas sentidas à longo prazo, visto que, envolvem uma mudança grande de paradigmas 

nacionais, como a publicização e a transparência dos atos e acordos de governo. O 

monitoramento por parte da população e de todos os atores envolvidos é de extrema importância 

para a manutenção das ações. 

Num primeiro momento têm-se observado um grande investimento nos laboratórios 

nacionais, promovendo uma adequação física e técnica dos parques industriais oficiais. Como 

exemplo, temos o investimento federal na capacitação tecnológica do Laboratório Bahiafarma: 
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fundado em 1983, foi fechado em 1996 e extinto em 1999. Recriado em 2009, por meio da Lei 

Estadual n° 11.371/2009, foi reinaugurada em 2011, em sua atual sede administrativa e 

industrial, no Centro Industrial de Aratu, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, 

num imóvel onde funcionava uma fábrica de hemoderivados. O Ministério da Saúde investiu 

R$ 27 milhões na reforma do parque fabril e na compra de equipamentos para a unidade. 

Em 2015, foi ampliado o escopo produtivo da fundação, para produzir além dos 

medicamentos, cosméticos, alimentos e produtos para a saúde. Em março de 2016, a empresa 

e o MS firmaram a primeira renovação do contrato de fornecimento do medicamento 

Cabergolina, onde a Bahiafarma, teria exclusividade na produção do medicamento para o SUS, 

um total de 1,3 milhão de comprimidos por ano, segundo o MS, o acordo representa uma 

economia anual, de R$ 8 milhões, segundo dados do próprio Ministério. 

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, parte da produção nacional da 

Cabergolina, será realizada pela Farmanguinhos, na sua planta localizada no Rio de Janeiro. 

Com previsão de produção para 2018, o instituto deve produzir cerca de 9 milhões de unidades 

farmacêuticas por ano.  

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) adquiriu os registros 

de dois medicamentos considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde SUS em 2014. 

Um deles é um antirretroviral que associa dois princípios ativos em um único comprimido: 

Fumarato de Tenofovir Desoproxila 300 mg + Lamivudina 300mg, popularmente conhecido 

como 2 em 1, o outro é o Cabergolina 0,5 mg. 

Alinhado ao fomento dos laboratórios públicos, o governo otimizou a publicação de um 

arcabouço de normas sanitária, capazes de implementar melhorias na qualidade dos bens e 

produtos comercializados em território nacional. Os programas foram organizados buscando 

uma maior articulação e conciliação entre a lógica sanitária e as necessidades do 

desenvolvimento das inovações levando em conta a competividade inerente do produto 

farmacêutico. A observação do cumprimento das normas regulatórias, proporciona mais 

segurança na aquisição do IFA importado, demonstrando uma melhoria na qualidade do IFA 

importado, possibilitando a fabricação de medicamentos dentro dos padrões de qualidade 

exigidos pelo MS. 

Os dados obtidos por meio dos licenciamentos comprovam que a fiscalização por parte 

da Anvisa de produtos importados e o cumprimento das normas estão sendo observadas e 

cumpridas, visto que, durante o monitoramento das importações do IFA Lamivudina, verificou-

se que os importadores em sua totalidade cumprem com o que determina a RDC 30/2008, onde, 

http://www2.far.fiocruz.br/farmanguinhos/
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obriga que todos os importadores, exportadores, fracionadores, armazenadores, distribuidores 

e expedidores de IFAs, no Brasil, a obrigatoriedade de cadastrar todos insumos farmacêuticos 

com os quais trabalhavam.  

Também houve uma melhoria considerável, em relação à obrigatoriedade do 

cumprimento da RDC nº 69, de 08/12/2014, que trata do Certificado de Boas práticas de 

fabricação de insumo: no ano de 2012 (61,5%) dos fabricantes internacionais da IFA 

lamivudina, possuíam certificação, no ano de 2013 (67%). A partir do ano de 2014 todos os 

fabricantes internacionais que tiveram as IFA de Lamivudina, exportadas para o Brasil, 

constantes nos licenciamentos, foram portadores desta certificação. O primeiro fabricante 

certificado para a fabricação do insumo clozapina, foi no ano de 2012, a partir desse ano, todo 

IFA que foi importado se encontrava com o fabricante regularizado em relação ao CBPF de 

insumos. Já a cabergolina, possui os resultados mais discretos, não foi encontrada nenhuma 

empresa nacional com certificação, enquanto a certificação internacional temos apenas uma 

empresa, com o certificado de BPF de insumos adquirido no ano de 2014. 

Quanto aos registros da IFA, tanto a Clozapina como a Lamivudina, ele foi objeto da 

primeira etapa de implantação do registro sanitário na Anvisa, segundo os critérios de 

priorização e demais disposições definidas na RDC nº 57, de 17 de novembro de 2009, o IFA 

Clozapina, possui 2 empresas com IFA registradas e o IFA Lamivudina, possui 05 empresas 

com IFA registradas, os dois tiveram IFA importadas no ano de 2015, e todos eles se 

encontravam registrados. A cabergolina foi objeto da segunda etapa de implantação do registro 

sanitário de IFA, possui 4 empresas com IFA registradas e não houve licenciamentos de IFA 

cabergolina anuídos pela Anvisa no ano de 2015. 

 Quanto ao registro sanitário dos medicamentos, 10 empresas possuem o registro 

sanitário do medicamento cujo princípio ativo é a Cabergolina, em comprimidos de 0,5 mg, 03 

delas são laboratório oficiais. O registro do laboratório Bahiafarma data do dia 31/03/2014 e já 

consta com o nome do laboratório como fabricante nacional, a Fundação Oswaldo Cruz se 

encontra na mesma condição. A Lamivudina, tem 05 laboratórios públicos com medicamentos 

registrados, cujo IFA é a Lamivudina (Fundação Oswaldo Cruz, FUNED, FURP, IQUEGO, 

LAFEPE), todos com registros de medicamentos se encontram válidos. A Anvisa, aprovou 05 

registros sanitários de medicamentos em apresentações com caixas contendo comprimidos de 

25 mg e/ou de 100 mg contendo a IFA Clozapina, destes, apenas 2 são laboratórios oficiais 

fabricantes. 

Além do aparelhamento dos laboratórios públicos, é importante a continuidade da 

capacitação técnicas desses espaços, é de extrema importância a celebração de convênios com 
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as universidades que tenham o curso de farmácia, além dos cursos de química, engenharia 

química, engenharia de produção, e outros, para estágios.  È condição para estruturar uma base 

de inovação, a manutenção de uma indústria voltada também para o desenvolvimento do 

conhecimento e fortalecimento da interação com a universidade, da pesquisa aplicada.  A partir 

do momento que a PDP, já se torne finalizada, a arrecadação financeira tende a se firmar, com 

isso, os laboratórios e suas fundações terão condições de fazer seu desenvolvimento 

institucional, fortalecendo sua capacidade produtiva, modernizando sua planta fabril, 

investindo em controle de qualidade. 
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6. CONCLUSÃO: 

 O presente trabalho, considerando seus objetivos, proporcionou a exploração da 

temática relacionada ao processo de condução das políticas públicas que visam minimizar a 

dependência de insumos farmacêuticos importados para a fabricação de medicamentos ao longo 

dos últimos anos. Passado, alguns anos da implementação das PDP de medicamentos 

estratégicos, foi possível observar, utilizando-se dos sistemas informatizados de uso da Anvisa 

para anuência de produtos importados, que houve diminuição de 50 % na quantidade do IFA 

cabergolina importada a partir do ano de 2013, de 78% do IFA lamivudina importada no ano 

de 2016, além da estabilidade nos valores de importação do IFA clozapina a partir do ano de 

2012. 

 Nem os dados epidemiológicos nem alterações nos protocolos clínicos parecem poder 

explicar a redução da importação do IFA lamivudina. Isto sugere que esta redução possa estar 

relacionada, de fato, à fabricação nacional do produto. Desta forma, é razoável supor que os 

incentivos advindos do programa das PDP, de fato contribuam para a diminuição da 

vulnerabilidade nacional em relação aos IFA importados.  

Os resultados confirmam, aqueles observados por Ferreira (2016), que observou 

diminuição das importações de vários produtos e insumos relacionados ao CEIS, a partir de 

2014, que foi acompanhada por um leve aumento de exportações e melhora no saldo da balança 

comercial, indicando o início dos efeitos positivos dos incentivos governamentais. Conforme 

Bercovici (2013), coloca que, a vantagem da PDP é o desenvolvimento tecnológico conjunto; 

não se trata, portanto, de viabilização de investimentos privados por meio da terceirização com 

pagamento por serviços. A PDP permite, ainda, a negociação da redução progressiva dos preços 

dos produtos e serviços, desenvolvendo inovações tecnológicas e substituindo importações. 

 È importante ressaltar, a necessidade de melhoria nos instrumentos de avaliação e dos 

sistemas informatizados utilizados por órgãos de governo podem servir de apoio não só para a 

realização da sua rotina de fiscalização, como também para a busca de informações 

proporcionando um planejamento mais eficaz das intervenções governamentais. Além disso, 

cabe pesquisar mais profundamente os quantitativos da importação dos produtos acabados 

relacionados a esses IFA estudados, visto que, as ferramentas utilizadas para as buscas não se 

mostraram eficazes. 

 A observação quanto ao cumprimento das normas regulatórias dá maior segurança ao 

insumo importado, possibilitando a fabricação de medicamentos dentro dos padrões de 

qualidade exigidos pelo MS, portanto, a função regulatória é essencial para as atividades que 
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levam ao bom funcionamento dos sistemas de saúde, contribuindo elementos que promovem 

um acesso equitativo e qualificado a produtos e serviços (SILVA, 2016). 

Foi observado, a necessidade de um espaço de tempo maior para que se possa medir 

efetivamente as modificações tanto no padrão de importação quanto de produção nacional. O 

pequeno espaço de tempo de análise após a implantação da PDP constitui uma das principais 

limitações deste trabalho.  Outra limitação importante, é a quantidade de IFA analisadas, 

portanto, para que se possa ter um cenário mais claro do impacto das PDP sobre a importação 

de insumos no Brasil, seria importante que esta mesma análise fosse feita para outros insumos 

objeto das parcerias. 

 Manter o monitoramento e a transparência de todas as ações envolvidas na transferência 

de tecnologia é obrigação, tanto das agências reguladoras, quanto do MS, visto que, a meta, é a 

produção do medicamento com qualidade pelos laboratórios farmacêuticos oficiais, embora não 

tenha sido expressivas, a observação das tendências de diminuição do quantitativo de IFA 

importadas mostra que a política de governo atual, possa estar no caminho certo para a 

diminuição da vulnerabilidade nacional da importação de medicamentos para o abastecimento 

interno.  
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