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2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da Comissão e da 4ª reunião desta

Comissão. Tendo em vista a distribuição da cópia da ata da 3ª reunião a todos os

membros suplentes, indago sobre a necessidade da sua leitura. (Pausa.) Os

senhores estão querendo que eu leia? Ninguém vai pedir a dispensa, não?

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- Solicito a dispensa da leitura da ata.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Ainda bem. Muito

obrigado, viu? Então a ata, dispensada a leitura, ela está em discussão. Se

ninguém quiser discutir, vamos passar à votação. Em votação. Os Srs. Deputados

que aprovarem permaneçam como se encontram. Aprovada. Esta Comissão

recebeu expediente em 1º de dezembro da Consultoria Legislativa, designando

também o Dr. Marcos Fábio da Fonseca Mourão para integrar equipe de

assessores da Comissão. Ordem do Dia. A presente reunião destina-se à

realização de audiência pública com Sr. Ministro de Estado da Saúde, Senador

José Serra, a quem eu deveria convidar para integrar a Mesa, segundo o roteiro,

mas como ele chegou aqui pelas costas e já veio para a Mesa, está devidamente

convidado e solenemente empossado à direita do Presidente, como manda o

Regimento Interno. Conhece bem a Casa, esta e outras Casas do Parlamento

brasileiro, não é? Nos termos regimentais, esclareço os seguintes critérios que

adotaremos: o Sr. Ministro disporá de 30min, com alguma tolerância, é evidente, e

não poderá ser aparteado neste período. Encerrada a exposição, os interessados

em interpelar o Sr. Ministro deverão fazê-lo estritamente sobre o assunto da

exposição pelo prazo de 5min, tendo o convidado, o Sr. Ministro Serra, igual tempo

para responder. Será facultada a réplica e a tréplica. Acha-se já em circulação a

lista dos Srs. Deputados que queiram interpelar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, como

sabe V.Exa., esta é uma CPI que está preocupada em investigar profundamente o

problema do preço dos remédios, que sobe de maneira insuportável, a falsificação

de remédios, os materiais hospitalares, os insumos de laboratórios, e, no meio de

tudo isso, evidentemente, esta Comissão deseja ver no que pode ajudar na

implementação da Lei de Genéricos, aprovada por esta Casa, de que V.Exa. é um

paladino defensor. Tem, pois, sobre o assunto, a palavra V.Exa. Pela ordem, é

dada à Deputada Vanessa.

$� 65$�� '(387$'$� 9$1(66$� *5$==,27,1� - É... pedindo desculpas já

inicialmente, Sr. Presidente, mas eu gostaria de comunicar a V.Exa. que
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infelizmente terei que me retirar, por conta de já ter viagem marcada, mas solicitar,

se possível, que V.Exa., quando o meu nome for declarado e já estando inscrita,

passarei às suas mãos alguns questionamentos que teria fazer ao Ministro da

Saúde, que se o senhor pudesse fazer em meu nome, Sr. Presidente. Peço a sua

compreensão para que isso seja feito.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não poderei dizer que

não a V.Exa.; não é regimental, mas farei com prazer. Só peço que a caligrafia seja

legível, aí. (Risos.)

$�65$��'(387$'$�9$1(66$�*5$==,27,1�- Pois não, pois não, obrigada.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Na oportunidade, sem

tirar a ordem, farei isso, sim. Quero registrar a presença do Vice-Líder do PSDB,

que muito me alegra, e gostaria de darmos logo a palavra ao Sr. Ministro.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.

Relator, Srs. Deputados. Bem, sendo a primeira convocação feita por esta CPI,

vou-me permitir fazer uma apreciação mais ampla da questão dos preços. Como o

meu assessor não chegou, não vou poder mostrar uns... umas transparências, mas

em todo caso vou procurar dar uma idéia panorâmica. O que tem acontecido com

os preços da Saúde nos últimos dez anos? Vamos tomar um período mais amplo,

para poder ter um panorama mais amplo. Nos últimos dez anos, o preço real dos

medicamentos e produtos farmacêuticos, de dezembro de 89 a outubro de 1999,

cresceram 54%. O que é preço real? É o preço médio dos medicamentos

deflacionado pelo índice de preços médios, está certo? Então, cresceram

praticamente 60%, ou melhor, 54% acima da média dos preços. Aqui, nós podemos

ver nesse gráfico, tomando desde a época de janeiro de 90 �LQDXGtYHO�� ...o preço

médio real.�Quer dizer, eu tomo os preços dos medicamentos e deflaciono pelo

índice médio, do qual ele próprio faz parte. O que resta é a taxa de câmbio, claro,

também deflacionada pelo índice de preços. Esse é o dado da FIPE de São Paulo,

mas o dado do INPC para o Brasil não dá muito diferente. O que nós verificamos,

não somente... �LQDXGtYHO� ...isso, o que importa é dar a pendência, são questões de

longo prazo. É fácil ver também que, a partir dessa época, meados de 92, quando

houve o término do controle de preços, que até aqui havia, não significa que não

havia aumento, mas é algo mais regular, é que se deu um grande aumento que

vem até a época do Real; posteriormente há uma queda, coisa de vetor etc. E, a

partir de meados de 96, de novo uma tendência ascendente que perdura até hoje.

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

�



O exame dessa tabela, deste gráfico, sugere... poderia sugerir muitas outras

observações, mas eu vou fazer duas: primeiro, que no período pós-real o câmbio

caiu bastante, como todos sabem, não é? No entanto, apesar de que o componente

importado dos medicamentos é significativo, os medicamentos não apresentaram a

queda correspondente. Primeiro. Segundo, que esta pendência sustentada de

aumento, ela aconteceu sem que tivesse havido mudança essencial na política

cambial. �,QDXGtYHO���Tem um microfone móvel? Tem taquigrafia, não tem? Bem,

esta é uma... este é um gráfico. Então é inegável que tenha havido uma tendência

persistente de crescimento. Naturalmente, a partir de janeiro, com a desvalorização,

houve um outro pulo. Houve um outro pulo nas... nos reajustes existentes. Este

índice da FIPE — eu quero só esclarecer também — ele exclui medicamentos

novos, está certo? Porque alguém pode chegar aqui num outro depoimento e dizer:

"Não, o que aconteceu foi que entraram medicamentos novos, melhores, mais

caros". Errado. Por quê? Se entra um medicamento novo... não é? Digamos que

1987 entrou um medicamento novo, muito caro e muito bom; esse medicamento

não entra no índice. No ano seguinte ao ano que ele entrou, se tiver tido aumento

do preço desse medicamento, entra, está claro? Mas ele não entra... quer dizer, o

fato de, por exemplo, todos... suponha que todos os medicamentos são trocados

por novos, mais caros; o índice não registra isso, porque ele não tem como

comparar; não pode comparar banana com laranja. Não tinha o medicamento

antes, eu não posso medir quanto aumentou, está claro? Então este é um dado

também para ser levado em conta sobre a metodologia, sobre como é feita a

medição. Bem, um outro dado interessante a esse respeito, só para terminar as

transparências, porque elas dispersam um pouco, é que a rentabilidade do setor a

partir de 92, a rentabilidade do setor descolou significativamente do resto da

indústria. Isso aqui são setores industriais, não é? Mas que setores? Industriais.

Houve um descolamento bastante claro. Quer dizer, não é... Para que serve esse

dado? Para amaldiçoar a rentabilidade alta? Não! Em princípio, eu não sou contra

que qualquer setor tenha uma boa rentabilidade, mas para mostrar que o aumento

havido não decorreu de aumento de custos, está certo? Se projetou em maior

rentabilidade. Está claro o raciocínio? E, evidentemente, também este é um

esquema que tem oscilações, como é óbvio, e chega apenas até 98, porque nós

não temos, evidentemente, para esse caso, os dados de 99. Tem mais alguma?

Bom, essa aqui é apenas uma outra forma de medir que acompanha o padrão da

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

�



rentabilidade. Este é um índice que leva em conta o lucro por vendas, lucro dividido

por vendas. Está certo? Então, também mostra o mesmo descolamento com

relação ao conjunto da indústria. Portanto, é um bom negócio produzir

medicamentos no Brasil. Se alguém vier aqui e disser: "Não, o aumento foi por

aumento de custos", pode-se mostrar esses gráficos, que, evidentemente, nós

vamos deixar aqui, e mostrar que não foi. Pode ter até havido aumento de custos,

mas o resultado maior foi o acréscimo da rentabilidade, o que significa que os

custos estiveram aquém da evolução dos preços. Está claro? Tem algum outro? Os

VOLGHV são bons, mas dispersam muito �LQLQWHOLJtYHO��� Bem, o outro elemento

importante é como a população percebe esse assunto. Está claro? Vejamos uma

pesquisa mais recente, bastante badalada pela imprensa, da Confederação

Nacional de Transporte. Badalada, infelizmente, não por causa disso, mas por

causa de candidaturas, avaliações positivas, péssimas, regulares, ótimo, bom etc.

Mas eu fui olhar essa pesquisa à procura de algum indicador sobre a inflação.

Vejam como a população percebe: "vou ler para você alguns itens e gostaria que

você me dissesse para cada um se você percebe que o preço está aumentando

muito, um pouco, não está aumentando nem diminuindo, ou está diminuindo muito:

tarifas públicas"... O que a população percebe que está aumentando muito? Tarifas

públicas, 68%; gasolina, 81; produtos de higiene e limpeza, 55. Cinqüenta e cinco

por cento dos entrevistados, não é? Está claro? Não é aumento nessa proporção.

Médicos e dentistas, 61; alimentos, 71; transporte, 59; remédios, 84 — o número

um, portanto, na percepção da população. Isso mostra, Deputado Marchezan e Ney

Lopes, a relevância desta CPI. Na... Numa pergunta mais fácil, apenas de: "Está

aumentando?" Não é? De novo os remédios à frente, com 96%, à frente de todos

os outros. Bem, o segundo ponto... Eu vou tentar fazer um esforço para me manter

no tempo, de forma que vamos saltando... abordando os diferentes tópicos. Quais

são as razões desta evolução no último decênio? Eu realmente sugiro que os

membros da CPI trabalhem com evolução de longo prazo. Sempre pode chegar

alguém aqui, pegar um ano, se tiver economista como assessor, vai poder mostrar

que caiu, não é? Porque os economistas são magistrais na... na... em fazer uma

interpretação dos números sempre adequada às suas teses. Não é nem

falsificação, não é? Depende de como os números são utilizados, qual é o período

de referência etc. Um terceiro aspecto se refere aos fatores, digamos assim, desses

aumentos. Em primeiro lugar, é preciso dizer... falar a respeito de uma característica
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geral do mercado de medicamentos. As empresas têm um grande poder de fixar

preços. Não é? Elas são fazedoras de preços. É o que na terminologia

norte-americana de economia se SULFH�PDNHUV, não é? Elas não são SULFH�WDNHUV,

ou seja, elas não são tomadoras de preço; elas são fazedoras de preço. Isso tem

muita relevância. A agricultura, que desfruta... cuja atividade desfruta de tão... de

tanto carinho e apoio neste Congresso, a agricultura é competitiva; ou seja, o preço

da agricultura é dado para o agricultor. Eu nunca vi um agricultor fazendo o preço.

Está certo? No... Eu estou apenas tomando um extremo. No caso de

medicamentos, quem faz é o fabricante. Por quê? Porque ele desfruta,

agregadamente, de uma grande fatia do mercado? Não. Se vocês tomarem

agregadamente, quer dizer, medicamentos, e verificarem qual é a fatia de cada

empresa ou de cada medicamento importante no total, não é. É tudo pequeno. De

onde vem, portanto, essa característica de fazedores de preço? Vem da

diferenciação de produtos, porque, evidentemente, um produto para pressão alta

não concorre com um produto para colesterol, que não concorre com um produto

para males do fígado. Não é? São... Não há... Não dá para transferir de um produto

para o outro. Não é? Portanto, em cada setor, em cada problema de saúde, para

cada problema de saúde, há, sim, produtos dominantes. Em segundo lugar, o

conhecimento que o consumidor tem do produto, a informação, é muito baixa. Eu

estou dizendo porque estas são premissas de um modelo de concorrência perfeita.

Em modelo de concorrência perfeita há perfeita transferência de produtos,

substitutibilidade. Não é? Não é o caso. Segundo, o consumidor está informado. Se

vai comprar uma lata de ervilha, ele sabe o que esperar da ervilha. Sabe direitinho,

e compara com o preço, inclusive. Vai comprar um automóvel, que é um pouco

mais difícil, ele sabe o que espera do automóvel. Ele já se informou e é capaz de

julgar o automóvel depois que está dirigindo, não é? Porque vê... O automóvel

funciona assim e funciona assado. Uma geladeira, a mesma coisa. No caso do

medicamento, não. Não se sabe julgar direito qual é o efeito do medicamento. A

prova maior é que quando se fazem testes de medicamentos habitualmente se

pega 100 pessoas, para 50 se dá o chamado placebo, quer dizer, um remédio que

não existe, que é parecido com o outro. Por quê? Porque a questão psicológica tem

um efeito relevante. É preciso saber como se comporta aquele que não está

tomando remédio e que pensa que está tomando remédio, comparativamente ao

outro, que está tomando um remédio verdadeiro. Portanto, estas são características
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que tornam o mercado de medicamentos atípico. E mais ainda: eles desfrutam

daquilo que em economia se chama uma demanda inelástica: se alguém toma um

medicamento anti-hipertensivo, ele... E no final do mês o medicamento tá 10% mais

caro, ele não vai trocar, porque trata-se da saúde. Imaginem, então, se for um

medicamento para os seus filhos, etc. Ou seja, quando aumenta o preço, a

demanda não tende a cair proporcionalmente. Está claro? Não é o caso de uma

lata de ervilha, que, se aumentou 10%, vai e pega, compra da outra, não é? Ou,

então, substitui; ou então não consome ervilha. Compra vagem, sei lá. Vai trocando,

não é? No caso de medicamento, isso não dá para fazer na mesma proporção.

Isso, aliás, é a essência da questão de por que na medicina não opera a

concorrência. Porque o médico vende, essencialmente, informação, e a informação,

no modelo de concorrência perfeita, é grátis; é a condição para eu comprar um

produto. Aí já é... Mas esse é um outro tipo de discussão. Bem, então, nós temos

essa característica: é um setor com muita capacidade de fazer preços. Agora,

conjunturalmente, quais são os fatores que, nesse período, explicam a questão dos

preços? Inegavelmente, em primeiro lugar, a liberação dos preços, que houve a

partir de 92. O gráfico é claro, é um problema de olhar o gráfico. Não vou me

alongar muito sobre isso. Em segundo lugar, se nó olhamos outros... Agora, vamos

pensar mais na questão brasileira especificamente, inclusive. Primeiro lugar, no

Brasil, não há poder de compra organizado para medicamentos, como há em outros

países. Por exemplo, na Inglaterra, o poder de compra de medicamentos é

organizado, é organizado, fundamentalmente, sobre dois pilares. Primeiro, através

dos médicos de família, são os chamados JHQHUDO�SUDFWLWLRQHUV, que são médicos

que atendem, como nós tamos fazendo no Brasil. Lá tem um programa de saúde da

família com as suas peculiaridades, diferente da nossa, mas basicamente segue,

nós é que seguimos, na verdade, essa linha. Há um médico, que cuida, mora num

bairro e cuida de um número "x" de famílias. Ele mesmo contrata enfermeiras, isso

e aquilo. Esse médico recebe um orçamento de 2 milhões de libras. Não é dinheiro

que ele assina o cheque e gasta pra ele. Ele pode com isso contratar enfermeira,

contratar auxiliar de enfermagem, receitar medicamentos e internar em hospital.

Então, ele, pra ter um bom desempenho, precisa economizar nisso, não é? E ele,

então, receita e entrega medicamentos — tá claro? — de graça pras pessoas. E

tem também um outro mercado de medicamentos, que é dado pelo reembolso do

governo. Cada pessoa compra, pode comprar na farmácia, mas terá de volta tudo
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que exceder a 5 SRXQGV, a 5 libras. Portanto, o poder de compra governamental é

muito forte. Pode dizer, inclusive sobre médico de família, termina sendo, porque o

governo pode chegar e tirar um determinado remédio da lista dos médicos de

família. Ele pode dizer: olha, aqui esse remédio não entra. E tem um terceiro, que é

comprar livremente na farmácia, que é uma fração, eu não sei quanto é, mas é

muito pequena, do consumo total. Portanto, é um mercado organizado, estatal. No

Canadá, não é muito diferente. Nos Estados Unidos, não há interferência do

governo, mas o mercado é controlado. Por que o mercado é controlado? Porque,

nos Estados Unidos, não há sistema de saúde pública, como há entre nós, por

exemplo, mas as pessoas, elas são filiadas a planos de saúde, numa proporção

altíssima, os quais incluem, na sua oferta, medicamentos. Portanto, há aí um poder

organizado da indústria, perdão, dos compradores de medicamentos, com relação à

indústria. Como esse poder se exerce? Através de inclusão ou não nas listas. Eu

esqueci o nome infelizmente, mas, há alguns anos, entrou lá um antibiótico. Esse

antibiótico era muito caro. Então, o plano de saúde chega e diz pros seus médicos

— porque lá todos os médicos são referenciados, ou pelo menos a grande maioria

— diz o seguinte: este antibiótico eu não aceito, eu não pago. E aí o laboratório fica

na disjuntiva de ou cede no preço ou não tem demanda, não é? Portanto, é um

poder de compra organizado na área privada. Tá claro? Pois bem, o Brasil não tem

nenhum desses dois, não tem nenhum desses dois poderes aquisitivos, poder de

compra, poderes de compra organizados. Em segundo lugar, nós temos que prestar

atenção numa outra coisa, que é o custo que vai da fabricação e do PDUNXS do

preço que é fixado pela indústria até o consumidor, que no Brasil é muito alto. Por

quê? Por causa do tamanho do território, que naturalmente, com custos de

transportes, custos absolutamente significativos e nivelados... Há uma nivelação, e

naturalmente, no preço médio que se paga, há embutido o custo da distribuição do

transporte e das farmácias. O Brasil tem 50 mil farmácias. Estima-se que, para um

país normal, digamos, com a mesma população, até o território, etc., teria mais ou

menos umas 20 mil farmácias, não mais do que isso. Nós temos 50 mil. Mais ainda:

dessas 50 mil, umas 20 mil têm faturamento de menos de 5 mil reais, menos de 5

mil reais. Naturalmente, uma parte do faturamento é por fora, mas mostra como o

setor é desorganizado e complicado, e as farmácias têm uma taxa, a distribuidora

tem uma taxa que acrescenta, e a farmácia tem uma outra que acrescenta também.

E eu descobri, eu não sabia, inclusive, que, no caso da farmácia, além da questão
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de não ter farmacêutico, todas, não é, que é um outro assunto pra falar num outro

momento, há uma política assim: por exemplo, gôndolas, né? Muitas farmácias hoje

têm gôndolas, não é isso? Fica esquema de supermercado. Fora. Essas gôndolas,

digamos, a posição do medicamento na gôndola é alugada. Tá claro? Ou seja,

quem puser o medicamento na gôndola que tá na altura média dos olhos do

brasileiro, que deve ser 1,70, 1,74, sei lá, paga um aluguel, tá certo? A gôndola de

baixo, o aluguel é mais barato. Isso também entra, não vamos ter a ilusão, entra em

algum custo no meio, porque isso aí não vem do céu, não é? E também tira a

transparência da escolha de medicamentos. Há a idéia do primeiro impulso

inclusive. Bem, há um quarto fator no Brasil, que é um excesso de PDUNHWLQJ, que

realmente é monumental, não há em nenhum lugar nada parecido, né? Além disso,

há um dado que eu vi no (FRQRPLVW, que até conflita com dados que eu tenho visto

de um outro dono de laboratório falando, de que o Brasil é o nono país do mundo

no consumo SHU� FDSLWD� de remédios, de medicamentos. No entanto, nós temos

uma venda por habitante que é, que está além da septuagésima no mundo, o que

mostra que é um país que tem um consumo atípico de remédios, atípico. Não é só

por causa de automedicação, não, há uma tendência a se consumir mesmo, tá

certo? No Brasil, aparentemente, não é só o Ministro da Saúde que é

hipocondríaco, mas o conjunto da população. É, e há um PDUNHWLQJ exacerbado.

Há um PDUNHWLQJ exacerbado, que há, não é, 20% dos medicamentos, mais ou

menos, são amostra grátis, 20%. Há uma propaganda incrível por todo o canto, não

é? E a gente sabe que basta olhar os números e ver a questão do PDUNHWLQJ. Isso

inegavelmente tem um peso no custo enorme. Num mercado estilo inglês, a

propaganda é menor. Nos Estados Unidos, por algum ou outro motivo, embora seja

privado, também é menor. Isso eu tô, eu não tenho claro qual é a minha hipótese,

eu tô expondo pros membros da CPI porque é uma questão. Na questão de preço,

tem que ser tudo analisado. Quinto, impostos. Os impostos no Brasil são mais altos.

É, se nós comparamos com alguns países, qual é o imposto básico? Não é o IPI. O

imposto básico é o ICMS. E o ICMS por dentro. No Brasil, há um truque pra calcular

o ICMS, vem da origem — não precisam alguns membros da Oposição ficarem

perturbados, porque não foi inventado pelo Governo Fernando Henrique. Isto vem

de meados dos 60, quando o ICMS foi criado, é que o ICMS no Brasil é calculado

por fora. O produto custa 100, eu digo: Ó, o ICMS é 18. Não, porque eu não posso

dividir 18 por 100. Eu tenho que dividir 18 por 72, perdão, por 82, tá certo? E aí é
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que é o ICMS. Aí ele vai dar 22, 23 e ele é pelo menos o dobro — se a minha

assessoria achar a tabela eu vou deixar aqui —, ele é pelo menos o dobro do ICMS

que tem em outros países, que também pesa. Alguém pode dizer: isso explica o

aumento de preços? Tem uma explicação, porque houve um acréscimo do ICMS da

Constituinte pra cá, não é? Mas, de toda maneira, já era alto mesmo antes de 1989,

e nós tamos interessados aí no fluxo. Em todo caso, tem a ver também com o nível

geral de preços de medicamentos. Um outro fator refere-se — tem algo a ver com

PDUNHWLQJ, mas não é apenas — à relação laboratórios e médicos, né? Outro dia,

eu vi uma matéria de uma jornalista da )ROKD�GH�6�3DXOR — eu vou dar a referência

porque eu não tenho aqui também, naturalmente teria, mas uma das minhas

principais habilidades é perder papéis, então, na hora necessária, evidentemente,

quando não precisa todos aparecem —, da Gabriela Scheinberg, que ela, num

debate lá com o Presidente do Conselho Regional de Medicina, acho que era, e

também com um representante de uma entidade farmacêutica, esse representante

disse: "Nós somos obrigados a pagar, nós somos obrigados a pagar inscrições e

viagens de médicos a congresso e de entidades, porque, do contrário, eles

ameaçam abandonar nossos medicamentos. E tem o lado contrário, não é, aliás,

um dos grandes problemas da superespecialização da Medicina no Brasil é

exatamente devido à influência dos laboratórios, que interessam, se interessam ao

extremo em ter laboratório. Eu, aliás, me admiro como é que o Conselho Federal de

Medicina e as entidades da área médica não tomaram providências com relação a

essa declaração, que, evidentemente, coloca problemas de ética bastante

significativos. Mas eu dizia... Isso inclusive força a superespecialização, não é? Nós

temos... No Brasil, o principal obstáculo hoje pro programa de saúde da família...

Que nós já temos 4.400 equipes, levamos, desde que eu entrei, de 1.200 para

4.400, queremos levar até 20.000 em 2002. Qual é o problema? Falta de médicos,

especialistas em generalidades. Médicos que... Clínico geral, absolutamente

necessário pra uma equipe de saúde da família. Não tem. Há uma

superespecialização. Os laboratórios contribuem pra isso, perseguindo seus

interesses, não é? Evidentemente, não poderiam atuar de outra maneira. O fator de

contrabalançar devia vir da sociedade, de outros lados, da própria área médica, das

universidades e tudo mais. Bem, um outro fator não teve até agora importância —

eu queria chamar a atenção a esse respeito —, que chama-se patentes, não tem

importância. A questão das patentes merece ser analisada, mas não pra explicar o
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que aconteceu no passado, está claro? Por quê? Porque não há mais do que vinte

por aí, não tô sendo rigoroso, produtos patenteados no mercado farmacêutico. Por

quê? Porque não tínhamos lei de patentes. Há uma fila para reconhecimento tardio

no INPI de mais de 20 mil. É preciso tomar muito cuidado, porque, se o INPI

afrouxar, patenteia tudo, inclusive produtos que hoje não são patenteados e que

tem até similares concorrendo. Eu acho que esse Congresso tem que tá atento a

essa questão. Queria chamar a atenção sobre isso. O INPI, Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Mas tem muito pouca patente, portanto, não tiveram

influência, ou seja, este fenômeno aconteceu, apesar de que havia possibilidade de

ter concorrência entre laboratórios, está claro? Agora, essa concorrência nem

sempre existe. Mesmo quando se trata de laboratórios nacionais, contra

multinacionais etc. Aqui tenho um número, que eu vou deixar também com o

Relator e o Presidente, do ICMS. Olha, no Brasil é 22, na Argentina é 12,8 —

espero que minha assessoria também tenha calculado por dentro dos outros países

—, na Alemanha é 13, na Bélgica é 6, na Dinamarca, concorre com a gente, é 20,

na Espanha é 2,9, na França é 2,1, na Holanda é 5,7, na Itália é 8,2, não é? E tem

países que aplicam duas taxas, uma pra produto reembolsável, por exemplo, como

o caso a França, aquele que é pra gente mais pobre, e aí é mais baixa, não é? No

Reino Unido, é zero, quando é prescrição do médico de família, quando não é, é 15,

enfim, na Noruega 18, não é, e no Brasil é 22, na média. Isto, evidentemente,

dadas peculiares de nosso sistema tributário, que, pelo andar da carruagem, vão se

manter, depende única exclusivamente dos Estados, ou, evidentemente, de alguma

lei complementar que possa ser feita. Bem, eu falava das patentes. Então, no caso

das patentes, é importante ver que o problema não é pra trás, tá claro? Mas poderá

vir a ser na frente. Por exemplo, no Canadá, 52 ou 53% do mercado farmacêutico é

patenteado. (,QLQWHOLJtYHO�) mas como é que, no Brasil, essa cifra é menos de 1%? É

porque nós não tínhamos lei de patente, mas agora temos. A lei de patentes, no

Brasil, hoje, é tal que, se tiver um produto importante e o laboratório que produz,

digamos, na Europa não quiser produzir aqui, o Governo não pode licenciar alguém

pra produzir. Nós podemos no limite ficar até sem o remédio, pela nova lei de

patentes, tá claro? Então, este vai ser um problema pro futuro. Eu acho que tem

que ter uma reflexão a esse respeito. Segundo, pode vir a ser um fator de preço

dramático nesse futuro, pode vir a ser. Bem, olha, eu insisto: não tenhamos ilusão

quanto à questão de que a concorrência sempre abaixa também o preço, mesmo
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no caso de laboratórios nacionais, em relação a estrangeiros. Eu vou dar um

exemplo até pitoresco. Outro dia, conversando com a Professora Ruth Cardoso,

numa conversa que não era sobre medicamentos, ela reclamou de preço de

medicamentos e me mencionou um medicamento que ela consome, é uso

continuado, que chama Hyzaar, que é do laboratório Merck Sharp & Dohme, não é,

Merck Sharp & Dohme, que é um anti-hipertensivo, custa, segundo ela me disse, 77

reais e 64 centavos. Vejam bem: é um medicamento que tem que tomar o resto da

vida. Parece... Tá certo? Não, vai lá toma uma vez, tudo bem. Não, o problema não

é esse. O problema do medicamento não é grave pra quem tá lá, faz uma cirurgia e,

quinze dias, um mês, dois, toma um remédio. Tudo bem, é um sacrifício, tal, mas

acaba. O problema é quando é o resto da vida. Isso aqui é meio salário mínimo.

Bom — é mais de meio salário mínimo —, agora, então, há três meses, segundo

ela, tava cinqüenta e poucos reais, portanto, aumentou. Aí eu tive a paciência de

ficar procurando similares, pra ver se tinha similares, porque não é um produto

patenteado. Procuramos os similares, são todos o mesmo preço. Tá claro? Daí que

eu disse que, em matéria de laboratório, ninguém é inocente, nem os nacionais,

nem os estrangeiros. Não vamos ficar com outra ilusão. Inclusive tem um nacional

que é uma gracinha, porque é um pouco menor o preço, mas tem dois comprimidos

a menos, tá certo? Então, como é uso continuado, o número de pílulas que há

dentro de um frasquinho é relevante, porque é uso continuado. Se não fosse,

sempre acaba sobrando, né? É interessante esse caso, porque eu fui ver, pedi pro

pessoal ir olhar, foram em farmácia aqui à noite em Brasília, porque era noite, e

olhamos, tal, eles olharam, e realmente o preço é o mesmo, senão eu taria até

fazendo propaganda agora: olha muda pra esse outro. Há um outro, digamos... E,

no caso de medicamento, só para reforçar as características que eu assinalava no

começo quanto à natureza do mercado, é muito complicado. Vejam o que

aconteceu. Eu consumo um medicamento, Losec, pra estômago, antigastrite, é uso

irregular, evidentemente, a substância acho que é o omeoprazol, é isso? Quem é

médico aqui? Omeoprazol. Muito bem, a partir, depois que eu vi que tinha similares,

etc., eu passei a consumir similares bem mais baratos. Aí o Losec caiu de preço.

Sem querer ser vaidoso, eu achei que era porque eu tinha citado que tinha o

produto mais barato. Caíram 20%. Agora, o Losec apareceu com uma outra

novidade: mudou a embalagem e aparece Losec com magnésio e subiu de preço

de novo. O magnésio, que me disse o médico, é irrelevante no caso, tá certo? Mas,
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como a marca de fantasia tem mais força, a justificativa pra subir é ter incluído um

novo, uma outra coisa, que não é relevante, tá certo? Agora, pro consumidor que

não entende, né, inclusive com a automedicação que tem no Brasil, não é o médico

que fala, ou mesmo às vezes o médico, ele prefere aquele produto mais garantido,

e eu vou: opa, com magnésio, eu vou tá mais protegido. Ele não sabe o que é

magnésio, tá certo? Ele pensa que magnésio é leite de magnésia, é o que eu

também pensaria, não fosse a cautela que eu adquiri depois de assumir o

Ministério. Então, e aí o preço pode subir, percebe? Há um remédio pra glaucoma,

eu não me lembro o nome, que custa muito barato. Nós estamos preocupados

agora, porque fizeram uma inovação desse tipo, e tá custando 40, 50. Se sumir o

primeiro produto, se o laboratório tirar de circulação, só vai restar aquele outro mais

caro. Isto o índice não capta. Vão dizer: ah, mas devia captar? Impossível. Nenhum

instituto sério pode comparar um produto, preços de produtos diferentes. Não dá

pra comparar, realmente não dá, tecnicamente o índice não seria confiável, porque,

no caso do Losec, pode ser que seja, mas, no caso de outro, não é. Então, eu

estabeleceria uma situação de difícil análise estatística. Agora, põe essa

transparência. 

(Apresentação de transparência.)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� - Eu queria, além do mais, mostrar como

esse mercado é segmentado e como têm importância, vejam bem, também os

fatores que não estritamente da produção, em matéria dos custos. Esta tabela, ela

tem... Isso aqui é um banco de preços, que nós criamos recentemente no

Ministério, não é, nós criamos um banco de preço que é para controlar as compras

dos hospitais públicos, coisa que tá funcionando muito. No Rio de Janeiro, com

essa providência, incluindo lavanderia, etc., nós economizamos, em poucos meses,

um hospital. Quer dizer, tinha quatorze hospitais. Essa economia assim de cara, e

ainda pode economizar muito mais, já economizou 40 milhões por ano, que é um

orçamento maior do que a média dos hospitais do Rio. Por isso, inclusive, é que

tem muita reclamação. O preço mínimo que nós damos, por exemplo, ampicilina,

061. O Brasíndice, que é o índice das farmácias, é 5 e 6. Este é o preço, digamos,

de compra hospitalar. Essa tabela é muito importante, é comprada do mesmo

produtor ou pelo menos se não é de um concorrente, mas o produto tá lá. Olha as

diferenças, olha os percentuais. São inacreditáveis. Olha, isso é pelo mesmo, o

mesmo peso, o mesmo produto, tudo igualzinho.
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(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� - Mesmo fabricante. Isto é... Aliás, eu não

quero fazer... O meu objetivo aqui não é fazer apologia da minha gestão no

Ministério, mas, de toda maneira, mostra como nós levamos a questão de preços,

tá claro? Agora, só o exame dos fatores que permitem essa diferença já é um

trabalho fundamental. Bem, essa tabela vai ficar também. Então, esse mercado, eu

dizia, esta coisa da inovação, de acrescentar mais uma coisinha no medicamento,

pra fazer valer o nome de fantasia, ela é muito poderosa. Como é que ela poderia

ser contornada? Na minha opinião, de uma maneira só: médicos. Internalizar, no

desempenho, no comportamento dos médicos, essa questão do preço. O médico

passar a se preocupar com o preço. Na Inglaterra, por que é que ele se preocupa?

Porque ele tem o orçamento dele. Mas nós não temos um sistema com essa

maturidade. Vocês imaginem a confusão no Brasil que é eu fazer programa de

saúde da família e dar ao médico o orçamento pra ele gastar. Imaginem, tá certo?

Até porque, no programa de saúde da família — eu vou falar disso depois —, nós

abastecemos com a farmácia básica, que é produção de laboratório oficial, que é...

Eu vou mostrar a diferença de preço, vocês vão ver que é uma coisa. Então, se eu

der pro médico um orçamento pra ele comprar na farmácia, por mais barato que ele

compre, imagina, não é?

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Ministro, V.Exa. já

esgotou o tempo, mas mais dez minutos serve? Dá para concluir? Ou quinze?

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� - Bom, eu ia agora partir... V.Exa. decide.

Eu ia falar... 

2�65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não. Vamos ouvi-lo

mais quinze minutos? Todo mundo de acordo.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Eu ia falar a respeito das linhas de

atuação.

 2�65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Fale, Ministro. Fale,

Ministro, que tá trazendo subsídio muito importante pra nossa Comissão.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Bem, questão de políticas, vou entrar

nesse tema agora, políticas pra enfrentar essa situação. Não há uma única diretriz

na minha opinião. Há umas nove, dez linhas pra serem trabalhadas, não há uma

questão simultânea, assim, quer dizer, que eu faço uma e pronto, tá resolvido.

Como é que nós temos procurado enfrentar? Primeiro, farmácia básica,
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aumentando a fatia da farmácia básica no abastecimento da população. Nós

gastávamos mais ou menos no ano passado, que é a herança que eu recebi, mas

não há um dado também comparável, para ser honesto, com 1987. Mas, em 88,

sem que tivesse diminuído, pelo contrário, nós gastamos mais ou menos uns 50

milhões de reais na farmácia básica e mandávamos por Correio pra Municípios. Em

99, mudamos esse esquema, aumentamos a farmácia básica mais de três vezes,

foi pra uns 160 milhões, um real por brasileiro. Mandamos pros Estados, cada

Estado resolveu se quem administra é o Estado ou são os Municípios. Cada Estado

deve acrescentar um real e cada Município um real nesse programa. Os Municípios

não têm acrescentado.

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Mais um real entre os dois, perdão. Mas,

em geral, é o Estado que têm posto, os Municípios não têm posto em geral. E aí a

idéia qual é? É que isto vá pra distribuição gratuita. A farmácia básica tem quantos

produtos? 

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Quarenta e dois. Não tem os de mais alta

complexidade, mas quebra um bom galho o que tem lá. Então, esse programa tá

andando, só que não tá funcionando na maior parte do Brasil. O único Estado onde

está funcionando atualmente plenamente é São Paulo, porque o Estado não

passou pros Municípios, que é o que eu faria. Eu, aliás, confesso que teria preferido

partir só com programa estadual, porque manda dinheiro para um Município de 10

mil habitantes, onde é que ele vai comprar, entendeu? Ele não tem poder aquisitivo

nenhum. Então, no caso de São Paulo, tem um excelente laboratório, é um

laboratório que, no Governo Montoro, foi criado pelo Jatene, era bom, mas

infelizmente o Jatene, no último ano do Governo Maluf, saiu, e o laboratório foi

arrasado em 82. Eu me lembro, no Governo Montoro, eu ajudei a recuperar, era

Secretário de Economia e Planejamento, o laboratório. Nos outros dois Governos

foi arrebentado de novo e, no Governo Covas, recuperou bem, a FURP. É um

excelente laboratório. Então, eles têm um laboratório poderoso, que facilitou grande

parte do trabalho. Centralizaram, não é, e criaram o Programa Dose Certa, e aí

distribui e abastece. Há um outro Estado que entrou um pouquinho depois, onde

também está bem, que é o Ceará. Mas o que que acontece? A FURP não tem

excesso de produção pra vender regularmente para outros Estados. Ontem, só para
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dar um exemplo, falei com o Governador do Amazonas, estava atrás de mim, atrás

de mim, atrás de mim. Liguei pra ele. O que que era? "Me arranja laboratório oficial

pra vender medicamentos pra minha farmácia básica", que é o que tá faltando hoje

no Brasil. Então, no Ceará, o que eles fizeram? Pegaram a UNICEF e compraram

fora, através da UNICEF, muito barato e, portanto, conseguiram organizar o

programa, mas a maior parte dos Estados não organizou. Inclusive o Rio de Janeiro

não conseguiu porque não tem fornecedores. O Rio Grande do Sul não conseguiu

organizar direito, vários Estados. Bem, mas esse é um programa que vai acabar

funcionando no conjunto do País, e não é desprezível o impacto. Eu queria a

transparência sobre diferença de preços entre os laboratórios oficiais e os privados,

incluindo impostos. Nós fizemos uma simulação, tá? Põe PDUNHWLQJ — por incrível

que pareça —, põe impostos, porque o público não paga, né, não é vendido, vai

direto pro Dose Certa, pra farmácia básica.

(Apresentação de transparência.)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� - Olha, olha as diferenças de percentuais.

Esse é o laboratório público, e este é o privado. Esse tal de captopril é um

medicamento que me preocupa sempre, porque o nome dele oficial qual é? O do

fantasia? 

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Capoten. Que grande parte da população

consome, porque tem hipertensão. Eu fui uma vez num programa de saúde da

família, ver uma equipe, que tem todo mundo cadastrado. Que problemas têm de

saúde, etc., tal. Dez por cento dos adultos tinham hipertensão. Que eu acho que

deve ser a média da população brasileira. Gente pobre, não é? E, portanto, precisa

tomar esse produto. Olha, olha a diferença entre o público e o privado. Você tem

certeza que você incluiu aí imposto, tudo. Quer dizer esse não é o preço efetivo,

entendeu, pra poder comparar, introduziu-se, simulou um preço pra poder

comparar. Olha a diferença do público e do privado. Por isso, que que nós tamos

fazendo? Fizemos um plano para aumentar a produção dos laboratórios públicos.

Vamos pôr dinheiro nesses laboratórios, dinheiro federal, a fundo perdido. São seis

laboratórios: o de São Paulo, o de Minas, o de Goiás, o de Pernambuco...

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Rio de Janeiro e Farmanguinhos.

Farmanguinhos é federal. 
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(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$� - Não, mas são seis, né? Eu falei cinco.

São Paulo, Goiás, Minas, Pernambuco...

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Rio de Janeiro, dois do Rio então. Nós

vamos pôr recursos. Vejam que o Estado que seja é irrelevante. Eu não tô

querendo aumentar produção pra ficar no Estado. Tá certo? É pra poder atender. E

nenhum Governador... Inclusive não há nenhum fanatismo em matéria de querer

produzir. O que os Governadores querem é o produto, não é? Então essa é uma

segunda linha de medidas. Nós aumentamos o dinheiro da farmácia básica.

Segunda medida: estamos investindo, pra ampliar a produção dos laboratórios. Aí,

eu protejo, pelo menos com relação a uma ampla gama de produtos, as classes

mais pobres, que são os que recebem de graça. Não esqueçamos que receber de

graça tem um custo. Tem que ir ao posto de saúde, é fila, é isso, é aquilo. Não é um

negócio que o sujeito pega na esquina, portanto, já há uma seleção natural nessa

matéria, no sentido de realmente se dirigir ao mais pobre. Em terceiro lugar, as

medidas aqui — eu anotei muito rapidamente — não são homogêneas, por ordem

de importância. A questão de patentes. Preocupado com o assunto de patentes,

nós nos reunimos com o Itamaraty e o Ministério de Relações Exteriores e o

Ministério do Desenvolvimento, fizemos uma proposta ao Presidente da República

pra regulamentar o artigo da Lei de Patentes que permite a outorga da licença a

outros, em casos de interesse público e de emergência. Fizemos isso, esse decreto

tá publicado. Tem inclusive gerado reações, eu diria, até absurdas. Eu vi um

documento da USTR, que é o organismo de comércio exterior dos Estados Unidos,

inclusive uma linguagem muito, eu diria, pouco diplomática a respeito disso. Mas,

mais do que a questão da forma, também mal informados a respeito. Porque, não é

a idéia de quebrar patentes em geral. A idéia é num ou noutro caso que for de

emergência. A Alemanha tem isso, o Canadá tem isso, e a nossa lei permite, tá

absolutamente dentro da lei e, mais, de acordo com o estatuto e o marco legal da

Organização Mundial do Comércio. Tá dentro da Organização Mundial do

Comércio. Nós tomamos esse cuidado. Por que essa medida? Por dois motivos.

Primeiro, pro futuro. Porque essa questão vai começar pesando. Segundo, pra

agora, em função da questão da AIDS, né? Então, um quarto ponto: questão da

AIDS, que pode não sensibilizar a opinião pública, não é por causa disso que
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aparece aqui na, não é por isso que aparece aqui na pesquisa da Vox Populi, mas

vejam a evolução da despesa da AIDS neste Governo, hein, com medicamentos.

Quarenta milhões em 96, 800 milhões e 22 projetados pro ano que vem. Nós

tratamos setenta e tantos mil pacientes, cada um custa 5 mil dólares. Aí é melhor

medir em dólar. No câmbio flutuante, é melhor dar o dado em dólar. E,

evidentemente, isso pra nós é um motivo de angústia, não é? A AIDS no Brasil é

tratada de maneira exemplar. Evidentemente que a população, a população não

sabe exatamente isso, porque é normal que, no caso da saúde, os problemas que

cheguem a conhecimento da população são as deficiências, e não as virtudes.

Portanto, não é uma questão muito sabida, mas eu queria chamar a atenção pra

isso. Ora, quando eu vejo uma curva dessa, a preocupação volta-se para os custos.

Custos do tratamento, que nós diminuímos. Olha, se nós não tivéssemos tomado

medidas pra custos, a estes 822 se somariam uns 500 milhões a mais. Por quê?

Porque nós diminuímos internações a esquema hospital/dia, tratamento em casa.

Em Medicina, o mais caro, olha, sinceramente, olhando o custo, não é, hein, não é

remédio, não é médico, é hospital. Hospital é... Pisou no hospital, bota o, aquela,

aquela roupa, às vezes, humilhante, né, aberta atrás, o hospital... Botou aquilo

custa uma fortuna, não é? Então, o negócio é economizar hospital.

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Hein?

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - É medicamento. Só medicamento. Então,

nós temos economizado muito. Inclusive o tratamento ele economiza remédios que,

de outra maneira, seriam utilizados pra combater as doenças oportunistas. Então,

tem havido economia por aí, mas nós estamos também preocupados com os

custos. Eu não tenho aqui o gráfico pra mostrar como nós conseguimos já reduzir

custos, inclusive com produção nacional. 

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$ - Não, isso é outra coisa. Mas, qual é a

nossa política a esse respeito? É aumentar o abastecimento nacional. Hoje, 28%,

não é do volume, é das compras, tá certo, do que eu gasto em remédios, 28% são

com laboratórios oficiais. No ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos elevar

pra 45. E, no segundo semestre de 2000, pra 72. Eu tenho que fazer isso. Nós

temos que fazer isso, porque, num outro momento, se a coisa segue nessa base,
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nós podemos ter um colapso. E quem tem AIDS não pode deixar de tomar o

remédio. Então, essa é uma questão de segurança. Não nacional, segurança social.

Estamos fazendo isso. Eu quero dizer o seguinte também: a capacidade científica

brasileira é muito boa. Esses laboratórios públicos todos, eles são bons. Tem gente

boa, muito competente pra trabalhar. Bem, então, essa é a nossa política com

relação à AIDS. É no caso da AIDS que a patente tem importância. Tem dois

produtos que estão na nossa marcação, que, se os laboratórios que vendem,

importação, não abaixarem o preço, nós vamos produzir internamente. Com toda a

legitimidade de dizer que é de interesse público e de emergência. Ou não? A AIDS

não é considerada uma doença mundial? O Brasil não é objeto de elogios, isso e

aquilo? Ajuda não tivemos nenhuma, e não tamos pedindo. Tem financiamento do

Banco Mundial pra campanha preventiva. Mas é financiamento. Não é muito

diferente de qualquer outro financiamento. Nós vamos ter que pagar, não é? E são

200 milhões cada quatro anos. Não vamos pedir ajuda mas temos o direito, num

caso desse tipo, de produzir domesticamente, porque não vai dar pra suportar esse

ritmo. Então, se não houver, se não houver melhora no preço, do nosso ângulo, nós

vamos produzir. E tem condição de produzir no Brasil. Bem, um quinto, um quinto

ponto refere-se à questão do monitoramento. Nós criamos, na Vigilância Sanitária,

um setor... Todos os Parlamentares sabem porque votaram, há pouco menos de

um ano, há menos de um ano, uma medida provisória, que foi convertida em lei,

criando a Agência de Vigilância Sanitária aqui, em janeiro. Este projeto, nós fizemos

também um acordo, porque não podia modificá-lo, porque, senão, não poderia

cobrar as taxas, mas nós fizemos um acordo e cumprimos esse acordo, mediante

outra medida provisória, que foi feita de comum acordo. Mas, aí, introduzimos,

atendendo até solicitações e sugestões de Parlamentares, mas também por nossa

convicção, a idéia de monitorar preços mais de perto, não é, da área da saúde, e

contratamos a FIPE, de São Paulo, pra ajudar nesse trabalho, através de uma

Secretaria...

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ -  Hein?

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�)

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ -  E do IPEAD, de Minas. E inclusive

fizemos, criamos uma Secretaria no Ministério, de investimentos, que tem a ver com

todas questões econômicas da saúde, que a saúde precisa ter a sua área
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econômica, pra aprofundar na análise dos problemas da saúde, que grande parte

são econômicos. Então, não tem sentido não tratar desses problemas mais

profundamente. Através disso, a gente vai poder, no futuro, detectar, por exemplo,

alterações irrelevantes de medicamentos só pra manter a marca, coisas desse tipo,

não é, coisa que, num acompanhamento geral, não aparece. Essa é uma quinta

linha de ação. A outra é a dos genéricos, que é a coisa mais noticiada que existe,

né? Desde que eu tô no Ministério, não há nada que a imprensa paute mais do que

o assunto dos genéricos. Bem, os genéricos, todos conhecem, a origem é um

projeto de Deputado Eduardo Jorge, que tava aqui há muitos anos. Uma vez no

Ministério, eu tentei encontrar uma convergência e fazer aprovar rapidamente.

Fizemos um substitutivo comum, entre o que o Ministério pensava e a Câmara, e

conseguimos ter a lei. É, estamos fazendo uma lei, ou melhor, uma lei, a lei já era

assim e a regulamentação a mais rigorosa possível. Por quê? Porque nós não

podemos abrir uma avenida pra falsificação. E o genérico é mais fácil, é mais

vulnerável a isso, não é? Daí necessidade de testes, daí uma série de exigências

nessa matéria. Qual é diferença genérico pra similar? É que não é que o similar não

é bom, porque, senão, nós estaríamos fechando laboratório. É que o genérico, a

idéia é que ele possa produzir exatamente o mesmo efeito, idêntico ao do

medicamento que ele substitui. Tá certo? Então, tem que testar nas pessoas. Não

afeta, às vezes, tomar um similar que tem 1, 0,2 miligramas a mais ou a menos,

mas, no caso do genérico, isso tem que ser preciso, muito rigoroso. E eu defendo

esse rigor. Agora, nós tamos, inclusive, fazendo testes. Há um fato, que nem é

objeto dessa CPI, mas só queria deixar mencionado, que me perturba, me

preocupa bastante. É que a FIOCRUZ tá fazendo teste pra genérico. E outro dia

apareceu na imprensa, como se fosse algum delito pegar pessoas pra provarem os

remédios. Se não houver isso, não há remédio no mundo. Parece que só no Brasil

não pode se fazer isso. Não tem sentido! Tá certo? E, naturalmente, dar pras

pessoas o pagamento, porque elas têm que ficar disponíveis, dar uma espécie de

reembolso. Eu achei curioso, porque isso é feito sempre por laboratórios privados,

multinacionais, etc. Quando é a área pública que faz, gerou um escândalo. Queria

chamar atenção disso. É muito importante! Teve nada demais. Tá tudo dentro da

lei, tudo direitinho. Isso é muito importante, porque pode inviabilizar fazer genérico

no Brasil. Porque se eu não posso testar... Porque o Governo exige que teste. Não

é o Governo. É a lei. Tá certo? Mas eu não posso fazer o teste! Não tem cabimento.
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Bem, na questão dos genéricos, de que maneira o genérico pode ajudar a diminuir

o preço? Via concorrência, que é um instrumento poderoso. Tá certo? Porque, na

medida em que, por exemplo, no caso do Losec é o omeoprazol, no caso do

Zovirax, é o ciclovir, né? Aciclovir, não é? Perde o nome de fantasia, o laboratório

fabrica, se os médicos topam isso, quer dizer, a gente vai tendo maior concorrência

e redução de preço. É garantido? Olha, é uma expectativa. Vamos ser realistas.

Isso a gente vai ter que testar, mas, nos outros países, mostra que sim. Há

reduções de 30 até 60, 70%. E, outro dia, eu vi declarações do Presidente da

Glaxo, dizendo que, quando acaba a patente, leia-se já vêm os produtos

concorrentes, eles perdem 40% do faturamento, etc., não é? Ou seja, realmente,

quando vem a concorrência, o assunto é outro. Agora, já tem várias inscrições pra

genéricos, não é? Inclusive, ontem, um laboratório norte-americano, que me

procurou, me procurou pra dizer que eles estão entrando também com pedido pra

fabricar genérico. Eu acho muito importante, porque é o primeiro, é o laboratório

Monsanto, é o primeiro laboratório estrangeiro que entra pra produzir genéricos. Eu,

pra dizer a verdade, eu não entendi qual é o produto, mas deve ser um produto

importante. Na verdade, não é o Monsanto, é o Searle, que deve ser do mesmo

grupo, mas é o primeiro. Ou seja, vão acabar entrando, por causa da concorrência.

Tá certo? E, também, eu quero dizer com toda a franqueza, em função da pressão

do Ministério, porque nós vamos chamando os laboratórios e conclamando pra

produzirem. E pra nós o que interessa é a concorrência. Francamente, quanto mais

concorrência tiver, quanto mais mercado tiver no mercado de medicamentos,

melhor, porque o que falta é mercado precisamente. Então, tem que ter

concorrência. Não funcionaria no caso das patentes, é outro departamento. Bem,

uma outra linha de atuação deveria ser com relação a planos de saúde. Tem um

plano de saúde que já vende medicamentos pros seus associados pela metade do

preço, não é? Tem farmácias, tem uma rede de farmácia própria, o seu associado

paga a metade, né? Outros têm desconto de 20%, mas nós queremos trabalhar...

Eu vou conversar, nós agora estamos também criando uma agência pra cuidar de

saúde suplementar, que vai ter sua independência. Mas nós queríamos ver como

realmente os planos de saúde podem incorporar remédio. Isso é vantagem pro

consumidor. Só que, evidentemente, se eu ponho o remédio, eu tenho cobrar mais

caro. Tá certo? E, aí, é uma decisão que nós queremos deixar pra eles. Agora, mas

é uma vantagem, nós queremos chamar os consumidores pra entrarem em planos
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de saúde que tenham remédio. Por quê? Porque o plano de saúde vai ter interesse

em pagar menos. É lógico! É elementar isso. Que nós precisamos ter poderes que

contrabalancem as coisas. Bem, uma outra linha de ação, que tem que ser

examinada, nós não temos, é uma área que nós vamos nos preocupar, não é

porque ela não é preocupante, mas evidentemente não dá pra fazer tudo ao mesmo

tempo, que é a área distribuição em farmácias. Eu acho que essa é uma área que

tem que ser examinada. Nós temos que resolver, por exemplo, o problema das

farmácias, do número, de ter ou não ter farmacêutico, que a lei manda ter, mas não

tem, porque inclusive nem tem número de farmacêuticos pra isso, tem o problema

de horário, enfim, essa é uma área, porque é o que chega a pessoa... Num país em

que a distribuição é atomizada, que não tem grandes poderes compradores, isso

tem uma importância crucial. Então, essa é uma questão que tem de ser

examinada, tem que ser examinada. A fase... Por isso que eu dei aqueles números,

mostrando que, no nível da produção, teve aumento, a rentabilidade cresceu

enormemente, etc., etc. Agora, na formação do preço, tem que levar em conta

também as etapas subseqüentes de�PDUNHWLQJ, distribuição e venda a varejo. Um

outro fator é o da tributação. Só que a tributação é estadual. Nós fizemos um

esforço enorme — que já foi esquecido, mas que teve resultados — em tirar

impostos de insumos hospitalares. O pessoal que é ligado a hospital sabe disso.

Tiramos os impostos da importação, o que tinha de IPI, eu fui, umas três vezes, ao

CONFAZ e consegui tirar os impostos estaduais. O osso duro foi esse, até porque

tem que ter unanimidade, não é? Tivemos que calcular quanto cada Estado perdia,

pra para mostrar que não era relevante, etc., etc. Foi uma discussão bastante, foi

um processo difícil. E o Governo Federal começou tirando os seus, o que me

parece também uma exigência razoável. Está certo? Se os Estados tiram, quero

que o Governo também tire. Nós tiramos. Isso funcionou, segurou preços, como o

de marcapasso, lembra, que houve desabastecimento, isso e aquilo, etc. Segurou

vários preços. Agora, no caso de medicamentos, a receita envolvida é muito alta,

não é a mesma dos insumos hospitalares, não é? Pode ser feito? Pode. Isso pode

ser feito pelo CONFAZ ou por lei complementar. Eu acho que essa Comissão tem

de debater isso. Não há proposta até agora do Governo. A única que chegou, que

chegou pro Ministério da Fazenda, que encaminhou a proposta deles, é dum

laboratório, da Hoechst. Quando ouvirem falar que houve uma proposta formal do

Governo, não é fato. Tô apenas esclarecendo. Houve de um laboratório. Claro que
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os laboratórios também querem isso. Eu não me oponho em princípio, não. Não é

porque laboratório quer... O pessoal que produzia marcapasso também queria que

tirasse imposto. Nós tiramos e também o preço não aumentou, apesar da

desvalorização. Então, este é um assunto que tem que ser tratado. Pelo que eu

tenho, eu não tenho certeza do que eu vou dizer agora, o único lugar no Brasil onde

o imposto pra remédio é menor é aqui em Brasília. Ele explica, inclusive, porque

alguns remédios são aqui em Brasília. Foi tirado, foi diminuído no Governo do

Professor Cristovam, foi diminuído um pouco. Então, esse é um assunto essencial,

na minha opinião, pra ser abordado pela Comissão, e ele envolve relações

federativas. O que eu quero dizer é o seguinte: no que tange ao Governo Federal,

eu topo a parada de defender, dentro do Governo, tirar os impostos federais que

eventualmente existam. Mas o grande problema aí são o ICMS estadual, que tem

que ser confrontado também, tô colocando aqui de forma equilibrada, com os

problemas de receita dos Estados. Agora, evidentemente, é um imposto, como se

vê, bastante salgado, face à comparação internacional que nós vemos. Uma outra

questão, que é medicamento, é vacina. Vacina é um remédio, é um medicamento.

Só que, aí, a compra é pública. Eu queria dar o testemunho do que nós temos feito.

Primeiro, nós... E queria chamar a atenção pra uma outra coisa que nós vamos

precisar: a saúde do Congresso. Nós, não fui eu que fiz isso, foi o Ministro anterior,

Carlos Albuquerque, né, que tomou a iniciativa de recorrer a um fundo rotatório da

OPAS — Organização Pan-Americana da Saúde, pra comprar vacinas. O que

permitiu diminuir as compras. Só pra vocês terem uma idéia, em 98, nós

economizamos — foi ele que fez, mas foi na minha gestão que nós realizamos isso

— US$45 milhões, economizamos. Não é incrível como a preocupação com o custo

funciona? Em 99, US$70 milhões nós economizamos. Ainda não sei quanto vai ser

no ano 2000. Mais ainda: no caso, por exemplo, vacina da gripe, inauguramos este

ano contra a gripe, comprando de um laboratório francês, agora, introduzimos o

Butantã na história. Forçamos os estrangeiros a fazerem a sociedade com

laboratórios nacionais públicos, que é o que me interessa, até por causa do

problema da concorrência. Então entrou com o Butantã. O custo pro ano que vem

da vacina caiu... Quantas vezes? 

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO.)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não, mais, mais. Caiu de quatro e tanto

para 1,6. Caiu duas vezes e meia. Nós vamos poder, no ano que vem, vacinar mais,
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gastando menos, internalizando a produção. Eu defendo que vacina, a gente tem

de produzir tudo o que puder aqui dentro. E sempre tem que ter laboratório estatal

para evitar o mecanismo — eu digo aqui com toda a responsabilidade — da

concorrência. A concorrência, na forma como é hoje pro caso da saúde, prejudica a

área da saúde. Porque grande parte dos escândalos que aparecem — faltou vacina

não sei aonde, faltou isso e aquilo — é porque houve impugnação, e o diabo da

concorrência não pôde sair. E, olhem, não reduz custo, não. Mas esse é um ponto

que eu queria mencionar aqui como muito relevante. Aliás, nós conseguimos

aumentar enormemente as doses de vacinas, sem gastar proporcionalmente mais

ao longo do Governo graças a isso. Finalmente, nessa questão, eu creio que nós

precisamos alterar a lei da concorrência. Eu tenho... Inclusive, fizemos uma

proposta. Nós contratamos consultores, ex-funcionários desse congresso, que

foram meus assessores aqui, aliás, que vários conhecem, o Aurélio Leonor(?) ou

outros, pra elaborarem, examinar toda a lei de licitações e ver de que maneira

prejudica a saúde. Então, estamos preparando um projeto pra saúde e que eu

suplicaria que pudesse ser examinado logo, sem deixar entrar outras coisas.

Porque, se a gente for discutir licitação de novo, vai levar mais uns quatro anos e

vai sair pior do que entrou, tá certo? Então, vai ter que resistir à tentação, porque

vai vir uma empresa pública, um Ministério dizendo: não, põe isso aqui e tal. E, aí,

acaba não saindo. Aí, é pensando na saúde. Nós temos uma proposta concreta pra

isso, de prazos, de condições, né? Eu menciono sempre e vou até dizer aqui de

novo, porque é um fato engraçado, a gente retém mais. Logo que eu tomei posse

no Ministério, apareceu um problema de camisinhas. Um jornal ia vir com uma

denúncia. Por quê? Porque tinha uma camisinha chinesa, que era mais barata, que

devia ter ganho. Só que ela cheirava mal e vazava muito. Eu sou testemunha de

que cheirava mal, porque eu abri no meu gabinete, e, realmente, ficou um mal

cheiro enorme. No preço, ela ganharia, percebe? Saúde não pode ser só um

problema de preço. Não pode ser. Se o administrador é irresponsável, que o

Congresso fiscalize, os jornais, a Internet, monta tudo. Agora, não dá pra partir do

princípio que o sujeito é um bandido. Isso atravanca e encarece a administração.

Finalmente, a questão que eu acho... É uma questão nova que me apareceu, eu

queria apenas deixar como sugestão, até porque eu não tenho total certeza, que é

alguma supervisão do problema do superfaturamento de compras do exterior.

Quando estudei Economia, só existia o termo em inglês, na época, até porque eu
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estudava nos Estados Unidos, mas era o chamado RYHUSULFH. Tá certo? Então, tem

uma tabela muito interessante — tem na transparência ou não? —, tem uma tabela

muito interessante, que eu vou deixar aqui, Marchezan e Ney Lopes, que é assim:

tem um laboratório chamado Knoll-Basf, Basf como esse da bateria, da bateria, não,

da pilha, e outro chamado Boehringer Ingelheim. Eles importam um produto

chamado cloridrato de ambroxol, que eu não tenho a menor noção pra que que

serve, mas deve ser importante. Alguém sabe aqui, não? Algum médico? Você não

sabe, né, Rafael? Eu vejo... O Arlindo sabe, não?  

(,QWHUYHQo}HV�VLPXOWkQHDV�LQLQWHOLJtYHLV�)

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Quem? O Rosinha sabe? Se nós

dependermos dos médicos Parlamentares... 

2�65��35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - O Dr. Pedrosa sabe.

Fala. 

2�65��'(387$'2�6$8/2�3('526$�- Acho que é um expectorante.

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Acha que é um

expectorante.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Isso aqui é o chamado sal. O pessoal da

área diz importar o sal, parece uma coisa trivial, como se fosse sal de fruta. Mas

vejam só que curioso. Em 99, esse laboratório comprou esse cloridrato lá fora. Em

99, figura aqui ele pagando 1.382 dólares por quilo. Mas a importação da

Alemanha, o laboratório alemão. Da Itália, pagou 194; da Espanha, 113, e da

Suíça, 146. Não é curioso? Por que que da Alemanha foi 1.382 e dos outros dez,

oito vezes menos? Entendeu, Deputado Rosinha? Isso pode estar sugerindo... Eu

não tô... Eu quero dizer com toda a responsabilidade: não dá pra comprovar aqui,

Ney Lopes, mas sugere superfaturamento, que tem a ver com o preço e não

aparece na rentabilidade. Eu acho que é uma questão pra Receita Federal

examinar. Porque não é, veja, não é proibindo o laboratório comprar mais caro de

um lugar e mais barato do outro. O que tem é que, se é lucro disfarçado, tem que

pagar o Imposto de Renda. Eu chamo a atenção. Isso é tirado de um boletim, de

um sistema chamado Alice, que é da Receita Federal. Só, como fomos xeretar isso,

olhar, se descobriu isso. Então, é interessante fazer um levantamento no geral, pra

ver essa questão eventual de superfaturamento.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Nós, aliás, já pedimos

à Receita Federal que nos forneça esses dados, que... Pedimos por ofício já. 
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2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Tá. Não tem problema. O dado é público.

O dado é público e tem até um nome Alice, como se fosse de furacões, né, também

tem nome de... Bem, então, esse era os, este era os, os, essa era os pontos que eu

queria colocar aqui. Não fiz nenhum peça de retórica. Procurei transmitir reflexões e

informações, dúvidas, políticas, orientações que nós temos seguido, pra efeito do

nosso debate. Muito obrigado.

2�65��35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Eu desejo agradecer

ao Sr. Ministro o depoimento valiosíssimo que nos trouxe pro trabalho desta

Comissão e quero me felicitar por ter evidentemente insistido com o Sr. Ministro

para que abríssemos os trabalhos com a presença dele aqui. Eu acho que temos aí

subsídios valiosos e uma base extraordinária e, aliás, como é da sua

responsabilidade, na condução do problema da saúde e de subsídios pra condução

dos trabalhos desta CPI. É, eu já agradeci aqui a presença do Jutahy Magalhães e

quero registrar que o Deputado Aécio, Líder do nosso partido, também esteve

presente, mas foi chamado pra outros compromissos, por isso, teve que se retirar,

Sr. Ministro. Com os agradecimentos de V.Exa. e com a concordância de sua

colaboração em algum debate que vamos fazer, eu quero abrir os trabalhos de

inquirição por parte de, perguntas por parte dos Srs. Deputados. É meu hábito que

o Sr. Relator sempre tenha a preferência de perguntar, porque a sua

responsabilidade é maior que todos na condução dos esclarecimentos. Todavia, o

Deputado Fernando Zuppo pediu que eu abrisse uma exceção porque ele tem

viagem e me prometeu fazer uma pergunta muito rápida ao Sr. Ministro, e o Sr.

Relator concordou. Portanto, dou a palavra ao nobre Deputado Zuppo não por cinco

minutos, mas por três minutos, entendeu? Tem V.Exa. a palavra.

2� 65�� '(387$'2� )(51$1'2� =8332� - Sem direito à réplica. Sr.

Presidente, Sr. Presidente, Sr. Relator Ney Lopes, a quem eu agradeço, Sr.

Ministro, Srs., Sras. Deputados, dentro da linha de raciocínio da explanação de

V.Exa., de aumentar a concorrência o quanto possível, do aumento da produção de

medicamento dos laboratórios estatais, das suas preocupações com o INPI, da

possibilidade de outorga de patente a terceiros, em função de interesse nacional e

desse combate ao aumento de preço, Sr. Ministro, eu gostaria de fazer ao senhor a

seguinte pergunta: agora, em janeiro de 2000, o Brasil deverá, por força de lei,

aplicar as disposições estabelecidas no acordo tríplice. O acordo estabelece, entre

outros pontos, que o prazo de vigência das patentes será de vinte anos e que
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nenhuma área ficará de fora do patenteamento: medicamentos, alimentos, produtos

químicos. A Lei de Patentes brasileira, em vigor desde maio de 97, ela atendeu

todas as exigências do tríplice e, mais, ainda concedeu os direitos de

retroatividades através do�SLSHOLQH, que vigorou de maio de 96 a maio de 97. Em

janeiro de 2000, as áreas que não eram patenteáveis até maio de 97, ou seja, que

estavam fora do SLSHOLQH, serão atingidas pela pretensão de indústrias

multinacionais que depositaram patentes no INPI e que poderão reivindicar direitos

que não possuíam anteriormente. Com isso, Sr. Ministro — e V.Exa. está a par

disso, é lógico —, produtos hoje produzidos por empresas nacionais, inclusive

empresas estatais, terão sua comercialização e produção interrompidas. Logo, nós

teremos uma ampliação do poder de fogo das empresas multinacionais, com sérias

interferências nos preços dos medicamentos. Eu pergunto a V.Exa. o seguinte: que

que o Governo pretende fazer? Primeiro, se V.Exa. concorda com essas

colocações. Segundo, o que que o Governo pretende fazer, caso positivo, para

evitar que esses acontecimentos, que terão sérios reflexos na composição dos

preços dos medicamentos e também na política nacional de medicamentos? Hoje

71 laboratórios multinacionais respondem por 84% do faturamento, mais de 10

bilhões de reais. Com o cumprimento do acordo tríplice, essa fatia deverá aumentar

mais ainda, em detrimento dos laboratórios nacionais e dos estatais. Programas,

como farmácia básica e aumento de produção dos laboratórios estatais, a meu ver,

serão altamente prejudicados, Sr. Ministro. Era essa a pergunta que eu gostaria de

fazer a V.Exa.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Bem, eu mencionei essa questão na

minha exposição, V.Exa. recordará, quando falei das patentes. Eu... Na verdade, o

que nós temos que ter por parte do INPI é o não-reconhecimento de patentes

antigas. As novas é indiscutível. Se houver das antigas, pode acontecer o que

V.Exa. está mencionando. É, só quero dizer que o problema, honestamente, meu

não é que aumenta a produção estrangeira em face aos nacionais, os laboratórios...

Os laboratórios públicos, a maneira que eu vejo de enfrentar preço de remédio, eles

têm um papel subsidiário pra camada mais pobre. Não vai dar pra ter medicamento

baixo estatizando a produção de medicamentos. Eu não defendo essa linha. Eu me

refiro apenas à farmácia básica, que representa distribuição direta. Agora, o meu
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problema de preocupação é outro, é preço. Porque o problema do consumidor não

é se o laboratório é nacional, estrangeiro, é quanto ele tá pagando. Tá certo? Então,

eu acho que é uma questão que tem que ser debatida. E está hoje no âmbito do

INPI. Eu vou chega... Já falei com o Ministro Tápias e já fiz chegar a minha posição

geral. Vamos nos reunir quando ele voltar de Seattle. Mas creio que o Congresso

deve entrar nesse assunto. E quero cumprimentar V.Exa. pela qualidade da

pergunta e das apreciações. Mesmo que eu não concorde 100% com todos os

pontos, é uma pergunta de muita qualidade, muito pertinente, pra questão do futuro

do preço dos medicamentos. Agora, eu defendo a idéia de que não pode dar coisa

retroativa, não, porque isso, do ponto de vista do mercado de medicamentos,

imagina! Tá certo? Um produto que já tem marca de fantasia, que abaixou, etc., tal,

volta pra trás, né? É, seria uma situação insuportável. Agora, o Congresso precisa

também opinar a esse respeito. Em geral, aqui, essas questões não são debatidas.

Tá certo? Não são debatidas! Essa que é a realidade. 

2� 65�� '(387$'2� )(51$1'2� =8332� - Porque, na verdade, eles

passariam a ter a patente de, de bens de uso comum. �,QLQWHOLJtYHO��

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Claro, mas o País não é obrigado, porque

a regulamentação, a regulamentação, Deputado Zuppo, é nossa, a regulamentação

é o Brasil que vai fazer. Tá claro?

2�65��'(387$'2�)(51$1'2�=8332�- Obrigado, Sr. Ministro.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Ficam as sugestões...

�,QLQWHOLJtYHO��

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Espero que V.Exa., se vier alguém

�LQLQWHOLJtYHO� falar disso, não tenha que sair antes. Porque, pelo preparo, V.Exa. tem

que tá nesse debate. 

2� 65�� '(387$'2� )(51$1'2� =8332� - Muito obrigado. É, quero

agradecer ao Presidente e ao Relator por...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não há de quê. 

2� 65�� '(387$'2� )(51$1'2� =8332� - ...pela deferência feita a essa

pergunta. Mas lamentavelmente é um compromisso assumido, eu tenho que me

ausentar�

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Eu lamento, Deputado,

que não possamos contar, no decorrer da reunião, com a contribuição nova de

V.Exa. Mas, veja aí, uma boa oportunidade trazer o Presidente do INPI, para tratar
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desse assunto, conforme aliás ficou evidente na sua pergunta e na resposta. É,

proponho...

2�65��'(387$'2�)(51$1'2�=8332�- Fica, fica desde já, fica desde já a

proposta de trazê-lo aqui a um debate. 

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa. Com a palavra o nobre Relator, Deputado Ney Lopes, pelo prazo de cinco

minutos.

2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - Só peço que V.Exa. seja mais liberal,

dada a nossa aliança, né? Sr. Ministro, eu quero inicialmente parabenizar V.Exa.,

porque os propósitos dessa CPI foram atingidos no sentido do mapeamento de

questões que V.Exa. inegavelmente fez aqui. Mas, como o tema é controvertido, eu

quero começar por uma controvérsia sobre a forma de esclarecimento. V.Exa. sabe,

que éramos colegas e depois V.Exa. foi para o Senado, do trabalho conjunto que

tivemos, eu, especialmente, na elaboração legislativa da Lei de Patentes. E é

importante inicialmente destacar que a Lei de Patentes na Câmara dos Deputados,

das duas vezes que veio aqui, foi aprovada por unanimidade: PT, PSDB, P, todos.

Foi um texto consensual, tanto na primeira votação do meu substitutivo, depois de

exaustivas negociações, quanto da segunda vez. Portanto, eu sou inteiramente

aberto, pela dinâmica legislativa, e concordo de alterações, de fatos novos,

decorrentes da globalização. Agora, é importante fazer esse esclarecimento, para

chegar a alguns pontos, Sr. Ministro. Por exemplo, V.Exa. afirmou que, na hipótese

de um patenteado não querer fabricar o produto do Brasil, a lei garante. O que saiu

da Câmara dos Deputados e do Senado, no art. 68, § 1º, nº 1, estabelece que não.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-�É verdade.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Perde a patente.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-�Mas depois isso foi mudado.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- No texto original.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-�Não, da Câmara, não. A Câmara, V. Exa.

tem razão.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6� - Não. Eu imagino a Câmara, a Câmara...

Saiu do substitutivo da Câmara. Aí, depois, foi mudado na segunda, mas mudado

ainda aqui, na Câmara, quando voltou do Senado. Então, é caso de licença

compulsória, porque, às vezes, a gente fica um pouco preocupado em criar novas

situações legais, mas é importante ver a previsão que a lei tem, sem prejuízo de ser
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atualizado. Outro ponto: abuso de preço. Aqui é uma coisa muito importante. É

causa de perda também, através da licença compulsória. A legislação já prevê isso

hoje, porque, se nós formos examinar a legislação, a Lei de Patente, nós vamos ver

claramente — não vou citar o dispositivo, para ser mais econômico, que é causa de

perda... E mais: a Lei de Patente, nesse dispositivo do abuso do poder econômico

— e o preço é uma forma do abuso — ela, combinada com a Lei nº 8.884, que é a

do CADE, já permite a proibição do... Ou a permissão do produto, quando houver

aumento de preço, ser autorizada a comercialização por outro laboratório e

proibição de contratos com o setor público. Já existe na legislação isso hoje. O

problema, quer dizer, eu digo isso no sentido de um esclarecimento, porque

naturalmente pode ser usado. Como, da mesma forma, V.Exa. citou muito bem aqui

o caso do interesse público, do art. 71, dando o exemplo da AIDS, que é um caso

típico, a legislação, também, já veio com o dispositivo do art. 71, dizendo que, em

caso de interesse público, é caso de licença compulsória. E sobre o SLSHOLQH, que

foi levantado pelo Deputado Fernando Zuppo, que é muito importante, numa hora

que começa a rodada do milênio, é bom prever que o substitutivo da Câmara e do

Senado, sancionado, deu a garantia patentária , mas pelo tempo remanescente que

tivesse sobrando desde a divulgação do evento do exterior. Considerando que

medicamento em pesquisa passa dez ou doze anos, se tivesse sido em 1997 esse

invento, teria só oito, e muitos já estavam patenteados lá fora há muito mais tempo.

Então, há casos de um ano, de dois anos, de meses, porque o� SLSHOLQH� é uma

garantia, mas do saldo remanescente. Do tempo que sobrar. Não é vinte anos pra

frente, não. E isso foi decorrência de acordos internacionais, inclusive do tríplice.�Do

acordo tríplice. Bem, com esses esclarecimentos, eu gostaria, Sr. Ministro, de fazer

perguntas em bloco a V. Exa. por três vezes, com a permissão do Presidente, pra

ser mais rápido. Primeiro: V.Exa. falou, aqui, no banco de preços. Eu pergunto se

esse banco de preços é uma experiência saudável no Rio de Janeiro, ou ele já está

institucionalizado. Quer dizer, quais as medidas que o Ministério da Saúde tem

adotado para enfrentar esse grave problema, sobretudo, Sr. Ministro, considerando

que o Ministério da Saúde tem um poder organizado de compras. Uma capacidade

de ter um poder, porque as compras diretas de medicamento do Ministério da

Saúde chegam a mais de 1 bilhão por ano. Então, não seria o caso de usar esse

poder organizado de compra, inclusive via pagamento do SUS, através das AIH,

como uma forma de conter preços estimulando critérios e uma estratégia que

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

��



pudesse pressionar preços? Segundo: V.Exa. é favorável a que o Estado exerça

uma forte regulamentação, inclusive chegando a um controle de preços? E terceiro:

a imprensa noticiou largamente, há pouco tempo, aquele caso das pílulas do

Microvlar, aquele anticoncepcional. As diligências foram iniciadas. Eu pergunto: o

que foi feito para investigar e punir os responsáveis? O Ministério de V.Exa.

acompanha o andamento desse processo de investigação e punição? Esse seria o

primeiro bloco de perguntas, Sr. Presidente. 

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan)�-�Eu consulto o Relator

se podia formular todas de uma vez. 

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Posso também. Eu quis apenas... Eu quis

apenas (LQLQWHOLJtYHO).

2�65��35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan)� -�Então faça todas de

uma vez. 

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$� -�É melhor, se o Presidente me permite,

pelo menos no caso do Relator, poder responder em parte, porque, senão...

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Embaralha muito. 

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Eu também acho.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� -� Olha, no caso das patentes, da lei,

acontece o seguinte: a lei — acho que é art. 68, eu não tenho aqui —, ela permite o

licenciamento compulsório, mas permite que o laboratório justifique por que não

produz no País. Tá claro? Ela abre essa brecha pro laboratório.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- V.Exa. permite? �,QLQWHOLJtYHO��

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� -� É porque eu tô falando de memória,

Deputado Ney Lopes. 

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Veja bem. A não-exploração do objeto da

patente no território brasileiro, por falta de fabricação, ou fabricação do produto, ou

ainda — é uma outra hipótese —, ou ainda a falta de uso integral do processo

patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será

admitida a importação. Então, a inviabilidade econômica é na segunda hipótese.

Não é no caso da fabricação.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-�Me deixa eu dar uma olhada?

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Pois não.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� -� (Pausa.) Olha, aqui, é um problema de

redação. Porque diz, olha: a não-exploração do objeto da patente no território
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brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda a

falta de uso integral do processo patenteado. E depois diz: ressalvados os casos de

inviabilidade econômica. Agora, esse "ressalvados os casos de inviabilidade

econômica", V.Exa. diz que se deve, que se relaciona, apenas, com a falta de uso

integral do processo patenteado?

2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - �,QDXGtYHO�� Foi assim que o art. foi

redigido e aprovado. Tem: "ou ainda".

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� -� Isto é... Isto daqui, na verdade, permite

uma dupla interpretação. Na verdade, Deputado, o que eu tô, atualmente,

pleiteando no interior do Governo, é um decreto regulamentando isso, pra que não

fique ambíguo. Tá claro?

2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - Tudo bem. Poder regulamentar do

Governo é total. Eu tô apenas dizendo que são duas hipóteses.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� -�Esse é um artigo... Porque inviabilidade

econômica, eu posso assegurar a V.Exa. que é uma moleza demonstrar em

qualquer caso. Pega tamanho de mercado, argumenta isso, argumenta aquilo e tal.

Então, somente um decreto que especifique, tá certo, é que pode ajudar nesse

caso.

2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - Eu concordo integralmente. Agora, na

segunda hipótese, né, porque não fabricou aqui, tem licença compulsória.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-�Pois é. Mas aí... Inclusive, o decreto pode

deixar isso mais claro.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Mais claro, claro. 

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� -� Porque V.Exa. sabe que não falta

imaginação no Brasil pra confundir Ana Teresa com natureza a cada momento.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Claro. Claro.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� -� O segundo ponto era... Ah, sim. Eu

queria... Eu sei Deputado, meu caro Relator e amigo, que é pelo período

remanescente. Tá certo? Agora, o fato de que é período... Porque, na verdade, a

patente, ela começa contar a partir do momento que eu tenho o produto pronto,

antes de comercializar, não é? Agora, o problema é que nós temos 24 mil produtos

aguardando, 24 mil produtos. Se a média for quatro, cinco anos, isso desorganiza o

mercado farmacêutico no Brasil, em prejuízo do consumidor. Mesmo o período
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remanescente. Portanto, nós temos que nos debruçar nessa questão. Quer dizer,

V.Exa. explicou de maneira completa o que eu havia, apenas, tocado no assunto. 

 2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Foi mais um (LQLQWHOLJtYHO). 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-�Não é valer, não é valer os vinte anos. É o

período remanescente. Mas esse período remanescente, dois, três, quatro, cinco

anos, em 24 mil produtos, digamos que, disso daqui, um quinto seja medicamentos,

um sexto. Se for 4 mil, evidentemente, será uma desorganização completa do

mercado de abastecimento farmacêutico. Eu acho que essa é uma questão crítica,

para que nós examinemos. 

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Sem dúvida.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� -� Isso não pode ficar restrito — não tô

fazendo nenhum juízo de valor — a um órgão como o INPI. Certo? Um órgão com

tradição, isso e aquilo, mas francamente esse é um assunto com interesse muito

mais amplo, não é? A questão do sistema de preços, nós fazemos o seguinte: nós

publicamos a tabela na Internet, tá certo? E tomamos... E os hospitais

governamentais têm que por os preços, também, que eles pagam. O controle é feito

assim. Porque a simples diferença já é uma dor de cabeça, especialmente porque a

gente conta sempre com a imprensa. E devia, também, contar com os

Parlamentares, que deviam tá olhando isso. Tá certo? Pra ver quem compra mais

caro, quem não compra, tal. E, no caso do SUS, nós começamos agora a introduzir.

A questão do SUS, na área de medicamentos ser inteiramente organizada não é

simples, ela existe na intenção, mas nós não podemos mandar uma Santa Casa

comprar deste ou daquele jeito, porque ela é privada. Eu não tenho autoridade,

vocês percebem? Ou tem uma média geral ou não tem, entendeu, Deputado? Esse

é um assunto que a gente tem que analisar, mas... Não é nem que eles não

queiram, é que nós não temos força legal pra isso. Se uma Santa Casa negocia lá

um preço e paga mais caro um produto e muito mais barato outro, como é que nós

podemos interferir nisso? Tá certo? Na Inglaterra, o sistema é todo estatal. Então,

eles podem fazer isso. Mas, no nosso caso, não é. O SUS não é... O estatal é

minoritário, né, sem falar da complicação dos hospitais universitários, que vivem o

melhor dos mundos. O Governo paga os salários, via universidades, nós pagamos

75% a mais e eles são autônomos. É tudo que podiam pedir pra Deus na matéria.

Então, essa é uma questão complicada, mas essa linha de preocupação é muito

importante. No caso do Microvlar, esse assunto tá no âmbito da Justiça, dos
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processos, etc. Nós tamos acompanhando, mas eu pessoalmente não sou capaz

de informar qual é o estado hoje.

2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - Eu acho que V.Exa. tem razão nessa

colocação. Agora, eu quero também ressalvar aqui de grande importância, valiosa

importância o mapa que V.Exa. começou, pelo menos, a permitir uma investigação

em torno de subfaturamento. V.Exa. trouxe aqui os elementos...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - É um indício, hein, eu não tenho certeza.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- É um indício, claro, e é um indício...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Quero deixar com toda, muito claramente

isso.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6� - E é um indício veemente. Eu sei que o

eminente Ministro acha que advogado complica às vezes, mas, como eu sou...

Minha formação é advogado... Como advogado, dá indícios de três crimes pelo

menos: sonegação fiscal, que é inafiançável, falsidade documental e crime contra a

economia popular. Veja como é um assunto da maior importância. Se... Eu sei que

é indício...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - A formação de V.Exa. não é de advogado,

é de homem público. É mais amplo.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Agora é... Meu escritório virou realmente

mais um comitê. Bem, Sr. Ministro, eu gostaria de perguntar o seguinte: que

medidas têm sido adotada por V.Exa. para esclarecer... Aliás, isso aqui eu vou, eu

não vou fazer, porque é sobre genérico, e V.Exa. já falou. Mas eu tinha uma dúvida:

por que um medicamento similar mais barato não pode, segundo resoluções da

Agência Nacional de Vigilância, substituir um medicamento de referência, já que é

registrado pelo Ministério da Saúde, produzido por uma empresa autorizada e

fiscalizada pela vigilância sanitária no que se refere à qualidade de produção? Esse

é o primeiro. Segundo, indago também a V.Exa. se o Ministério tem algum tipo de

acompanhamento de preços, custos de insumos de medicamento, de forma a

avaliar a planilha preços/custos dos medicamentos. E, sexto, eu gostaria também

de indagar a V.Exa. quais os critérios de inclusão ou exclusão de medicamentos na

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, relativamente a

preços.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.
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2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Bom, a questão da substituição — eu falei

na minha exposição — é a seguinte: o similar, ele tem o mesmo efeito. Assim, se

tiver a mesma substância, tal. Agora, o genérico, ele tem que comprovar que tem

exatamente o mesmo efeito, o mesmo tempo de assimilação pelo organismo. Às

vezes, um similar pode não ter o mesmo tempo, e isso não ser relevante. No caso

de um remédio contra a gastrite não é, mas num outro pode ser que tenha. Então, o

genérico, ele é exatamente a mesma coisa. V.Exa. compreende? Inclusive, quando

vier o Dr. Vencina, ele poderá expor isso. Nós seguimos os procedimentos dos

melhores países. Tem coisas de outros países erradas pra serem copiadas, e tem

coisa certa. Nós procuramos copiar as coisas certas, como é feito no Canadá, nos

Estados Unidos, na Inglaterra, nos países em que a questão de controle de

medicamentos da qualidade é mais sofisticada. Nós não achamos que, por ser um

país menos desenvolvido, deva ser menos rigoroso nessa matéria. A

não-substitubilidade é por causa disso.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Ministro.

Com a palavra o Relator. Concluiu, Sr. Relator?

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Não. Ele tem ainda...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Ah, não, mas ainda há um ponto, perdão,

da RENAME. A RENAME foi feita por uma lista de especialistas, que trabalham

muito tempo. Na semana passada, eu determinei que ela seja refeita, e nós vamos

entrar agora nisso, inclusive pelo seguinte: pra ver que os produtos dessa lista

estão muito caros e são substituíveis, não é? V.Exa. me perguntou há pouco sobre

controle de preços, é isso?

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6� - Não, se o Ministério tem algum tipo de

acompanhamento preços/custos.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Não, nós tamos fazendo isso, e eu

anunciei também, através da Vigilância Sanitária, que estamos criando um

departamento.

2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - Bem, Sr. Ministro, pra terminar, o

seguinte: V.Exa. citou, e eu vi ontem uma belíssima entrevista na TV, na

*ORERQHZV, e V.Exa. citou e repetiu aqui essa experiência americana, dos planos

de saúde procederam a uma fiscalização dos preços dos remédios. Então, eu

pergunto o seguinte: o ano passado, eu participei da exaustiva discussão da qual

resultou a lei de controle dos planos de saúde. E ali foi criado o Conselho Nacional
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de Saúde Complementar. Agora, vai ter um órgão executor, que é a Agência, mas o

Conselho Nacional de Saúde Complementar já funciona como instrumento de

acompanhamento dos planos de saúde. Eu indago: não seria o caso de usar este

Conselho e depois a Agência, pra tentar também estabelecer? Até porque V.Exa.

disse que uma das maneiras que se usa nos Estados Unidos, e eu tenho

conhecimento disso, é, previamente, os planos de saúde dizerem: tais

medicamentos eu pago, tais eu não pago. Então, aí não entra bem na questão

hospitalar, não é? 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Claro.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6� - Então, eu acho que essa câmara, esse

Conselho Nacional de Saúde Complementar podia começar a engendrar uma ação

mais rápida nesse sentido. Depois, eu indago sobre as articulações e convênios do

Ministério da Saúde com os órgãos de defesa da concorrência, como SEAE, o SDE,

o CADE, se o Ministério da Saúde tem um trabalho integrado, articulação

permanente, já que é o maior comprador de medicamentos e, pelo próprio objeto do

Ministério, atua na área. E, por fim, eu indagaria — e, de certa forma, aqui eu acho

dispensável essa pergunta que eu tinha aliado — era a atuação do Ministério da

Saúde, para, direta ou indiretamente, aumentar a concorrência no setor de

medicamentos. V.Exa. já respondeu que é através dos genéricos. Então, ficariam

apenas essa duas (LQLQWHOLJtYHO). E agradecendo aqui a complacência liberal do

Presidente.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Quer dizer que tem complacência liberal e

complacência autoritária. No âmbito da questão dos planos de saúde, nós temos

levantado esse assunto. Agora, é uma área tão conturbada que, francamente, não

houve ainda condição pra esse tratamento mais adequado da matéria, no que se

refere a preço. Agora, nos Estados Unidos, os medicamentos fazem parte dos

planos de saúde. No Brasil, não. Mesmo no caso dessa empresa que eu citei, que é

a Amil, que os associados pagam 50%, não é, não é do plano, o plano de saúde

não tem que fornecer. Apenas com a carteirinha de associado você tem direito a

pagar a metade, entendeu? É uma regalia que é dada ao associado. Os outros,

inclusive, dão 20%, etc. 
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2� 65�� '(387$'2� 1(<� /23(6� - V.Exa. falou no médico também, na

orientação prévia do plano de saúde aos médicos. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Aos médicos. Portanto, ainda é uma coisa

muito incipiente, mas eu já tenho conversado com os planos de saúde melhores,

mais importantes a esse respeito, e nós tamos, Deputado Ney Lopes, pra dizer

muito francamente, à procura de idéias. Como fazer isso? Qual é a idéia, sem criar

uma outra perturbação, não é, tá certo, de você pegar um plano de uma cooperativa

não sei aonde, numas Santas Casas e obrigar a botar medicamentos dentro, isso

aumenta a prestação, o pessoal vai reclamar, você entende? Então, diz que "não,

eu não quero remédio por aqui, porque eu levo da farmácia básica", entende? É

uma coisa... Então, nós tamos à procura de idéias a esse respeito, mas a nova

diretoria que vai entrar nessa Agência vai receber como recomendação especial...

V.Exa., que queria (LQLQWHOLJtYHO) esclarecer... Da minha parte, a número um sobre

como tratar esse assunto, não é, porque nós temos interesse no entrechoque, por

incrível que pareça. Eu quero que tenha gente, empresas que tenham interesse em

preços menores e pra se confrontar com as que vendem. Isso faz parte do sistema

de mercado bem organizado. A outra questão... Ainda, a integração do Ministério

com outros órgãos do Governo em matéria de preços, controle da concorrência,

ainda é incipiente, incipiente. Não pudemos ter uma relação ainda muito integrada

com a Secretaria de Preços do Ministério da Fazenda. E, com o caso do Ministério

da Justiça mais é episódica, quando tem um problema chama, mas ainda não

houve essa ação integrada e nós estamos na verdade usando todo esse período

pra aprofundar no conhecimento desse mercado e ter as idéias mais claras.

Inclusive eu tô muito empenhado no caso do exame de experiência de outros

países. Eu já fui pessoalmente, no caso da Inglaterra, e estamos mandando gente

pra Inglaterra mesmo, pro Canadá, pra Itália, pra ver como é que esses países

fazem nessa matéria. Por exemplo, na Inglaterra, foi muito interessante. Eu

conversei com o Ministro da Saúde inglês, longo tempo, que também não é médico,

e ele me disse o seguinte: lá, existe controle de preço, só que eles não controlam

preços, eles controlam margem de lucro das empresas. Eles controlam margem de

lucro. Se a margem de lucro cresce muito, não é?, agora as empresas abrem

voluntariamente, se abrem a esse controle voluntariamente, por quê? Porque, se

não abrirem, o Governo tem o instrumento na mão de tirar produtos da lista, isto e

aquilo. E é curioso, inclusive, que muitas das empresas inglesas... A Inglaterra é um
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país de vanguarda, nessa matéria de  pesquisa... Eu quero dizer, inclusive, que pra

mim quanto mais laboratórios estrangeiros inventarem novos produtos, melhor pra

saúde da humanidade, tá certo? Eu gostaria que encontrassem remédios pra todas

doenças, aí o Ministério da Saúde estaria cuidando da saúde e não das doenças.

Então, não tenho nenhum preconceito contra isso. Agora, muitas dessas empresas

funcionam no Brasil. Eu vejo até algumas delas reclamarem amargamente, até de

declarações, de coisas sobre as patentes etc., tal, mas lá estão perfeitamente

ajustadas dentro  desse sistema. É como se houvesse duas teorias econômicas

ortodoxas, a dos países desenvolvidos e a dos países subdesenvolvidos. Dentro da

própria ortodoxia, são diferentes, mas nós estamos é aprofundando, porque os

mercados são diferentes. Na Inglaterra é mercado estatal, tem a faca e o queijo na

mão, tá certo? No Brasil não é, e não é nem na área privada tá organizada. Quer

dizer, eu estou realmente, a minha idéia é estudar e aprofundar nessa matéria. É

ver como é que nos outros países, porque dificilmente não há problemas novos no

mundo, né? Em geral as coisas sempre aparecem de uma e outra maneira em

todos os lugares. E, portanto, estamos aprofundando nesse sentido.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Sr. Ministro.

E queria agradecer ao nobre Deputado Relator, Ney Lopes, e também ao nobre

Ministro o seu depoimento e resposta. Agora, eu gostaria de pedir também,

Ministro, que, na medida em que V.Exa. for recebendo esses subsídios do que

acontece por lá, fosse nos passando, ou numa segunda visita.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� - Eu pensei que V.Exa. ia falar do tempo

das respostas.

2�65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não, não. V.Exa. tá

usando apropriadamente o tempo, e eu me sinto constrangido em cortá-lo, porque

cada vez que V.Exa. fala traz mais subsídios. Então o Regimento eu deixo de lado,

entendeu?, mas só vou deixar assim enquanto, no meu juízo, estiver contribuindo

os depoentes aqui, que é o seu caso. Quando for pra enrolar, não faremos isso.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Quer dizer sobre liberalismo e autoritário?

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não. Eu acho que o

Presidente tem que ter bom senso, não é, Srs. Deputados, bom senso. Se nós

estamos fluindo normalmente, temos que fazê-lo. E eu, quando interrompi V.Exa.,

Ministro, eu vi um desagrado geral. De forma que eu me restringi no meu lugar em

ouvi-lo, e que é uma forma, no meu modo de entender, de manifestar o quanto nós
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somos gratos ao depoimento de V.Exa. Com a palavra o nobre e colega Deputado

José Linhares.

2� 65�� '(387$'2� -26e� /,1+$5(6� - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu

começaria para parabenizar o nosso Ministro, pela maneira didática... E eu penso

que, não sei se os nobres colegas ficaram atento aos passos, e eu vou me prender

ao último aqui. Como enfrentar o problema, porque nossa Comissão vai olhar o

problema preço, qualidade e insumos hospitalares. Então, pergunto ao Ministro, já

que nós dispomos, dentro do Ministério, de um banco de preços, e que não sei

também se de um banco de insumos, nós talvez pudéssemos ter esse banco de

preço aqui do Ministério, porque nós vamos nos confrontar com vários laboratórios.

Então, este banco de preço do Ministério pra nós vai ser, eu chamaria, o breviário,

porque na hora que chegasse um preço mais alto do que o Ministério tá praticando,

então aí eu acho que isso aí seria fundamental. Como nós temos também aqui

obrigação de olhar os insumos, tudo aquilo que chama material e medicamento,

tem uma palavra dentro da CLBH, o Mat. Med., material e medicamento, eu

perguntaria ao Ministro... Nós temos um ensaio, a confederação das Santas Casas,

e estamos fazendo já uma central de compras. Temos quinhentas Santas Casas

que já ingressaram. E, para informação aqui, já conseguimos baixar 37% do valor

de mercado. Então, poderíamos chegar mais. Então, eu pergunto se nós não

poderíamos também pensarmos para... Se todos os produtos que nós usamos nas

Santas Casas, usam os hospitais que servem ao SUS... Se a gente não poderia ir

pensando no que nós chamamos a uma padronização, que é aquela parte que

V.Exa. falou aí muito bem, colocar dentro da cultura do médico, para não ficar

subordinado ao representante que chega fazendo propaganda de um último

produto, e vem aquela — afirmo a V.Exa. que vivo dentro de um hospital e

realmente o problema da passagem é feito direto da prescrição, e a luta hoje entre

o administrador hospitalar e o médico é que ele imediatamente começa a exigir a

compra, porque o congresso tá perto, o congresso sobre Cimetidina ou seu Losec,

por exemplo, aí lá vem a história: se nós não poderíamos pensar, o Ministério

pensar e a Comissão depois propor uma padronização do que nós chamamos as

patologias mais freqüentes do País, e tentando racionalizar o custo, não só do

medicamento, mas também dos insumos. Seria essa a nossa pergunta, Sr. Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Deputado Linhares, nós estamos nessa

linha, V.Exa. sabe quanto eu estimulei que as Santas Casa, hospitais se organizem
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com poder de compra, porque antes estava tudo solto e realmente nós precisamos

dessa organização. A lista do Ministério, metade é equipamentos, insumos, metade

é medicamentos. Ela é evidentemente disponível, até porque muitos nós pegamos

das próprias filantrópicas. Agora, o que eu queria sublinhar é que eu mostrei aquela

tabela por dois motivos: primeiro, pra mostrar como se pode pagar mais barato e

também para dizer o que nós estamos fazendo; segundo, para que se estude nesta

Comissão, por que tem uma diferença tão grande, tá claro? Porque, se eu

conseguir entender porque tem uma diferença tão grande, eu entendo grande parte

dos problemas que estão acontecendo com os preços dos medicamentos, tá claro?

Tem que debruçar também nisso. Que pega o produtor, pega a distribuição e pega

o varejo. Essas três coisas, Deputado Marchezan, também tem que ser abordadas.

Nós temos que fazer face a esse problema. 

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - O.k. V.Exa...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Deixa eu dar um dado aqui?

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Pois não.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ -  No caso da AIDS, tem um medicamente

chamado Nelfinavir — é isso? Nelfinavir. Nós gastamos com ele hoje 118 milhões

— é isso?  É do Laboratório Roche.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO���

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Se produzir na Farmanguinhos, nós

podemos ter 40% menos. Agora eu me pergunto: se o Laboratório Roche fizer face

a isso, não é mais prático pra ele abaixar o preço? Eu não faço questão de produzir

na Farmanguinhos. Eu tô preocupado é com o preço, tá claro?

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Satisfeito, Deputado?

2�65��'(387$'2�-26e�/,1+$5(6�- Eu só queria dar mais uma sugestão

para o Ministro. Eu pergunto por que que a gente leva para hospital — eu tô falando

aqui dos hospitais do SUS — uma embalagem deste tamanhozinho, uma caixa de

medicamento, dentro uma bula, tudo encarecendo o produto, sem nenhuma

necessidade, porque nenhum médico prescreve segundo o que tem dentro daquela

bula que tá dentro daquela caixinha, que nós chamamos embalagem hospitalar. Se

o Ministério não poderia sugerir que acabasse com todos estes desperdícios que só

servem mesmo para lixo. Nós temos de retirar as bulas, temos de retirar as caixas,

é um custo operacional, chega a quase a 7%, segundo os laboratórios, e que

poderia baixar imediatamente o preço.
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2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Que entra no que eu dizia, dos

exagerados usos do�PDUNHWLQJ.

2�65��'(387$'2�-26e�/,1+$5(6 - Exagerados.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Eu estou esperando o Dr. Vecina para me

soprar, pra responder. Ele podia se deslocar um pouco mais rapidamente. (Pausa.)

Ele não pode falar, mas ele pode soprar no meu ouvido. (Pausa.) Ele está me

dizendo que nós estamos fazendo isso, criar as embalagens hospitalares para os

genéricos, tá?...

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Hein? É que não pode, né?

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Muito obrigado, Ministro.

2� 65�� '(387$'2� -26e� /,1+$5(6� - É importantíssimo, baixa

consideravelmente o preço. E se nós entrarmos também com os insumos, se o

Ministério facilitasse a importação de alguns insumos que nós sabemos que o preço

do Brasil, muitas vezes o problema do superfaturamento é verdade.

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$ - Mas, olha, o Canadá, por exemplo, eu

soube, o Canadá produz muitos genéricos e está disposto a exportar para o Brasil.

Porque que os hospitais não compram? Porque isso inclusive vai fomentar a

produção doméstica.

2� 65�� '(387$'2� -26e� /,1+$5(6� - Nós estamos em contato com o

Canadá e com o Dr. Vecina também para comprarmos para a nossa central de

compra, agora queremos que ele facilite.

2�65��0,1,6752��-26e�6(55$ - Mas aí você falam comigo eu pressiono o

Dr. Vecina.

2�65��'(387$'2�-26e�/,1+$5(6�- Ah! Ótimo, então agora vai ser mais

pressionado o Vecina liberar mais rápido.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, nobre

Deputado José Linhares, que é sempre um grande interessado e que muito

contribui com os trabalhos desta Casa, obrigado Ministro. Como se vê, se não se

fizerem aqui no Brasil os genéricos, nós vamos importá-los. Esta a arma de

pressão, pelo que eu vejo, que o Ministério está usando, entendeu? Eu acho que a

gente tem que usar realmente esses meios. Olha, hoje isso aqui tá tudo em

exceção. Desculpe, mas eu agora vou fazer as vezes da Deputada Vanessa

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

��



Grazziotin, que, como sabem, eu assumi um compromisso. É a vez dela, a terceira

inscrita.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857 - Sr. Presidente, pela ordem.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem. 

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - Sem querer atrapalhar os

trabalhos, Sr. Presidente, em função até da colocação feita pela Deputada Vanessa

Grazziotin, nomeando V.Exa. para fazer as suas perguntas, V.Exa. poderia

transferir para as últimas questões, uma vez que tem vários Deputados que tem

outros compromissos aqui em Brasília e queremos participar aqui dessa primeira

fase.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Aceito a sugestão de

V.Exa. e farei em último lugar. Também tem a palavra o nobre Deputado Geraldo

Magela.

2� 65�� '(387$'2� *(5$/'2� 0$*(/$� - Sr. Ministro, Sr. Presidente,

inicialmente, Sr. Ministro quero parabenizá-lo pela apresentação que V.Exa. fez de

fato de qualidade. E quero dizer a V.Exa. que não sou profissional da área de

saúde, portanto, não tenho conhecimentos técnicos. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Nem eu.

2� 65�� '(387$'2� *(5$/'2� 0$*(/$ - Mas em boa hora saudei a

indicação de V.Exa. para o Ministério da Saúde porque tenho, desde muito, uma

convicção de que não é necessariamente colocando especialistas das áreas que

nós vamos resolver os problemas que as áreas existem, sem nenhum preconceito

contra os especialistas das áreas. Tenho algumas considerações algumas

perguntas a fazer a V.Exa. Na minha visão, a questão de preços tem uma relação

direta com a concorrência, e uma relação também pode ser direta com controle

desses preços, ou o descontrole dos preços. E V.Exa. fez uma explanação de

várias questões e eu gostaria de problematizar uma lâmina que V.Exa. colocou, que

é com relação aos lucros das empresas. Naquela lâmina, mostra que os lucros das

empresas está bem acima do que seria a média dos lucros de empresas de outros

segmentos. E se nós formos analisar os dados que o Conselho Federal de

Farmácia nos traz, nos últimos dez anos, os lucros vêm subindo astronomicamente

numa relação inversamente proporcional ao consumo, o que torna mais

preocupante. Porque se os lucros viesse numa relação diretamente proporcional ao

consumo e tivesse mais pessoas consumindo medicamentos no Brasil, e o lucro se
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desse por isso, poder-se-ia até justificar, mas o que acontece é exatamente  o

contrário, a relação é inversamente proporcional. Do ponto de vista de saúde

pública, como é que V.Exa. analisa isso? Segunda pergunta, eu tenho pelo menos

cinco ou seis perguntas a fazer V.Exa. de forma objetiva. Segundo, V.Exa. disse

que há preocupação com patenteamento que o INPI pode fazer e disse: "Olha, o

Congresso deve se envolver nisso". Só que eu não consegui compreender, como é

que V.Exa., como Parlamentar e neste momento exercendo a função no Ministério,

executiva, portanto, como é que V.Exa. entende que nós, o Congresso, poderíamos

nos envolver numa questão que me parece ser uma atividade essencialmente

executiva. Qual é a visão que V.Exa. tem, e até já trazendo isso como sugestão

para a CPI, até para já se colocar nas conclusões, como é que V.Exa. acha que o

Congresso deve se envolver nesta questão do patenteamento dos remédios, dos

medicamentos, especialmente? V.Exa. fez uma afirmação, é a terceira pergunta,

que, salvo melhor juízo, V.Exa. teria dito que compreende que é mais fácil, ou que

há mais facilidades para se falsificar os genéricos. Não sei se foi exatamente isso,

se foi algo similar.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - É mais vulnerável, pelo menos.

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�- Mais vulnerável. Olha, o Instituto

Noel Nutels, no Rio de Janeiro, recentemente fez uma análise por volta de duas

centenas de medicamentos falsificados. E salvo também melhores informações,

apenas três dessas quase, mais de duas centenas, eram genéricos, os que foram

falsificados. O que quase a totalidade, portanto, não eram genéricos. Então, há uma

contradição entre a afirmação de V.Exa. e esse resultado do Instituto Noel Nutels.

Gostaria que V.Exa. explicasse isso. Quarta pergunta: V.Exa. fez uma afirmação

que entende que a concorrência é fundamental pra baixar os preços. É verdade, eu

também acho. Isso serve, na minha visão, para algumas coisas, como

eletrodomésticos, roupa, carros, bens de consumo de um modo geral. Não

necessariamente, Sr. Ministro, a minha visão serviria para medicamentos, porque aí

tem uma questão social, que é a saúde pública. Sei que V.Exa. é um

social-democrata, pelo partido que pertence, pelas idéias que levanta. A idéia da

livre concorrência sem barreiras, sem limites, me parece ser uma idéia

essencialmente liberal e, em se tratando de questões de saúde pública,

fundamentalmente saúde pública, o consumo de medicamentos que deixa, eu diria,

por volta de quase 70 milhões de pessoas do Brasil sem consumo de medicamento,
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por não ter recursos pra comprar, se esta questão da liberação de preços não seria

uma visão contrária ao interesse social e, portanto, contrária  ao interesse da saúde

pública, se nós não deveríamos pensar em partir para o controle, pelo menos

mínimo dos preços, ou até do lucro das empresas, ou algo parecido? Também

V.Exa. — e aí a próxima pergunta — sabe que o Governo tem defendido, ou pelo

menos segmentos do Governo, defendido a venda de medicamentos fora de

farmácias, em supermercados. Isso me parece que pode ampliar a concorrência,

sim, mas pode colocar em risco o outro lado da questão, que é a saúde do

consumidor, porque uma das questões fundamentais, que seria a assistência à

compra do remédio, estaria prejudicado, porque se não temos — como V.Exa. disse

— farmacêuticos, profissionais, nem para servir a todas as farmácias que estão

instaladas, imagine em supermercados. E isso estaria, na minha visão, indo contra

a lógica da implantação no Brasil dos genéricos. Por que dos genéricos? Porque

precisa da orientação para substituir os genéricos. Por fim, Sr. Ministro, eu quero

apresentar a V.Exa. dois medicamentos que são muito conhecidos da população

brasileira, e que eu fiz questão de comprar assim que V.Exa. começou a exposição

de V.Exa. Esse medicamento se chama Novalgina, foi comprado na mesma

farmácia por 5 reais e 29 centavos. Tem a mesma quantidade, a mesma

composição deste outro medicamento, que se chama Dipirona, que foi comprado

por 1,47. Eu poderia comprar quatro deste aqui, quase quatro deste aqui, pelo

preço que eu comprei este. Este é o nome da fantasia, este é o nome do genérico.

Por que que eu estou mostrando os dois, Sr. Ministro? É que, na verdade, a

concorrência entre os dois poderia levar a este aqui, que se chama Dipirona, para

um consumo tão grande, ou pelo menos concorrente com esse. V.Exa. vê alguma

diferença nesses dois medicamentos? E poderia me dizer se depois vê alguma

diferença nesses dois medicamentos, e qual a razão dessa diferença, e qual a

razão da concorrência desses dois neste mesmo frasco, nesta mesma

apresentação, nesta mesma situação?

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - É o mesmo laboratório?

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$� - Não, não. Claro que não, não é o

mesmo. E, depois, vou à réplica.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado  Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.
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2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Começando pelo final. Aí é um caso típico

do similar, tá certo? Porque a Dipirona, do que eu sei, é a substância da Novalgina,

tá certo? E o princípio ativo. Então, vende direto. Inclusive, tem até inscrição — não

tem? — para produzir genérico de Dipirona. Agora, então, eu, pessoalmente, eu

sou alérgico à Novalgina, então, eu não posso tomar. Mas se eu tiver que comprar,

eu compro a Dipirona. Está certo? Eu compraria, na hora. Aliás, eu já disse na

televisão, tudo. Fiz um apelo aos médicos, para que, dentro do possível,

recomendem similares mais baratos. Só que eu acho que o médico tem que.... Esse

nem é o caso, porque não é produto de receita. O médico tem que ter uma

participação nisso. Agora, esse é o caso típico do similar. Você vai me dizer: "Bom,

mas é o mesmo, exatamente o mesmo efeito?" Não sei, porque depende de como

se fez a solidificação, isso e aquilo, que, de repente, um é um tempo mais, um

tempo menos, etc. Mas eu acho que aqui pode ser uma heresia. Comprimido pra

dor de cabeça não deve ser muito diferente. Eu compraria, se bem que no meu

caso alergia é radical. Então, eu não posso. Senão mandaria comprar. Aliás, V.Exa.

deu uma boa dica, inclusive os repórteres todos que moram em Brasília deviam

saber disso. Agora... Mas isso mostra também, Deputado Magela, como a

concorrência é importante. Eu não disse que a concorrência é a única saída para

baixar preço de remédio. Eu disse que é um componente. Tanto é assim que eu

falei aqui de várias coisas: organização de poder de compra, farmácia básica, não

é?, a questão das patentes, o monitoramento dos custos, a questão das farmácias,

a questão da tributação. Eu coloquei muitas coisas. A respeito do controle de

preços ou não, nós estamos estudando. Não é uma questão fechada no âmbito da

saúde. Nós estamos vendo como é que fazem outros países. Eu até mencionei

experiências de outros países pra a gente ver que o quadro é muito mais complexo

sobre a forma de se fazer isto ou não. Com relação à demanda, V.Exa. tem razão.

Há indicadores de que o faturamento cresceu, mas o consumo caiu, porque, na

verdade, é contrapartida do aumento do preço. Porque, se de 89 a 99, os preços

subiram, em média, 50%, e esse índice não incorpora produtos novos, no seguinte

sentido: entra, mas só o aumento que houve entre eles a partir de dois anos,

entendeu? Ele não muda..... Ele não capta a composição do preço médio, se ele

cresceu ou não. Então, eu acho que aí, claramente, é um problema.  Por mais que

a demanda seja inelástica, ou seja, não afeta quando o preço sobe, ela não é

infinitamente inelástica, tá certo? Ela tem alguma inclinação. Quer dizer, o aumento
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de preço acaba freando também o consumo. Um terceiro... A questão do

Congresso envolvido com coisa de patente, INPI, etc., eu lembraria a V.Exa. que

uma das funções do Congresso é legislar, a outra é fiscalizar. Não precisa estar

legislando para se inteirar das coisas. Fiscalização também vale. E aí é que eu acho

que deve entrar nesse aspecto. Na questão dos genéricos... Qual foi mesmo a

pergunta? Ah, da falsificação. Veja, a marca de fantasia, a embalagem, né?, ela,

em princípio, num nível externo, é mais difícil de falsificar que um genérico. Eu não

estou querendo dizer com isso que um genérico será uma ameaça, porque nós

estamos tomando e vamos tomar todos os cuidados. Mas me parece que uma coisa

que chama Dipirona, e que vários laboratórios podem fabricar, porque a Novalgina

fabrica um, mas a Dipirona podem fabricar "n" laboratórios. Então, em tese, a

falsificação é mais fácil, porque aparece uma Dipirona de outro tipo, numa outra

embalagem, o consumidor já não reconhece. Entendeu? Então, nesse sentido, é

que, potencialmente, tem.... Não me refiro, inclusive, à parte química. Que na

falsificação não é um problema de que a parte química é mais ou menos impura. É

o problema da embalagem, é o problema do PDUNHWLQJ�que envolve, e do costume

do consumidor. Eu não falei aqui de falsificação para não desesperar o Deputado

Marchezan. Trouxe até um documentozinho que posso deixar pra a Comissão

mostrando que pesquisamos essa matéria. E foi muita coisa. 

2�65��35(6,'(17(�(Deputado  Nelson Marchezan) - Queremos vê-lo.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Por isso, inclusive,  é que a falsificação

declinou tanto. Com relação... Bom, é isso, essas eram as perguntas. Ah, de

supermercado. É até a pergunta da Vanessa. Vejam bem, essa discussão está mal

colocada. Um supermercado... O país que eu conheço que mais vende produto de

supermercado são os Estados Unidos. E o que tem nos Estados Unidos? Antiácido,

do qual eu sou consumidor; remédios pra dor de cabeça; laxantes, tá certo? Como

é que chamam esses produtos? Tem um nome.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO���

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Anódinos. Supermercado é só isso. Você

percebe? Num vai num produto. De repente, parece: "Ah, não, o supermercado

resolve tudo". Falso. Supermercado é para produtos, que o Dr. Vecina chama, não

sou eu, "anódinos", tá certo? Remédio mesmo não pode vender em supermercado.

Então, é uma questão falsa. Agora, é contra ou a favor? Se for para vender isso em

supermercado — que também não oferece muito perigo. Nunca vi ninguém morrer
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de tomar muito antiácido — agora sempre que fique, digamos, dentro desses

produtos, tá certo? Agora, mas se for feito isso, tem que permitir as farmácias

venderem  produtos de supermercado, ou não? Você entende? Quer dizer, eu não

posso fazer uma coisa numa direção e não fazer na outra. Coisa que também os

supermercados não querem, tá claro? Eu  tenho também que permitir pelo outro

lado. Nesse princípio pelos dois lados, uma coisa bem feitinha, restrita, eu não sou

contra. Se permitir pros dois lado. Agora, o que eu sou contra é a idéia que isso

resolve o problema do preço pela concorrência. Falso. Fruto de ignorância do que é

vender em supermercado. Se alguém tem dúvida, algum Parlamentar, indo aos

Estados Unidos por essas missões parlamentares, etc., vai a um supermercado e

vê o que é que vende.  É gota pros olhos, gota pro nariz. Essas coisas triviais, que

estão longe de ser o problema do brasileiro hoje com relação a remédios. 

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado  Nelson Marchezan) - Com a palavra o

Deputado Geraldo Magela, para réplica.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Sr. Ministro, vou tentar ser bem objetivo

para que outros Parlamentares possam usar o seu....

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado  Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa. 

2� 65�� '(387$'2� *(5$/'2�0$*(/$� - Quero dizer a V.Exa. que fico

muito satisfeito de perceber que V.Exa. — e espero que todo o Governo — tenha

abertura pra se avançar na discussão do controle de preços. Eu não tenho posição

prefixada sobre isso. Mas, como consumidor, eu compreendo que há uma distância

muito grande entre liberar mercado, liberar preço para outros produtos diferente de

medicamentos. Não vou polemizar as outras questões, mas eu quero... Eu não

comprei isso aqui por acaso, apenas para mostrar a V.Exa. a diferença que tem

entre as duas caixas, praticamente não tem. Mas é pra apresentar a V.Exa. uma

preocupação sobre um ato do Governo que me preocupa e que pode ter

interferência na relação dos genéricos. A Lei 9.787, no seu art..., quando altera o

art. 57, diz que os medicamentos que ostentam nome comercial ou marca

ostentarão também obrigatoriamente, com o mesmo destaque e de forma legível,

nas peças referidas no FDSXW� desse artigo, nas embalagens e materiais

promocionais, a denominação comum brasileira ou, na sua falta, a denominação

comum internacional, em letras e caracteres cujo tamanho não será inferior a um

meio do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca. No entanto,
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vem o Decreto 3.181, que diz o seguinte: "Art. 3º - As letras deverão guardar entre

si as devidas proporções de distância, indispensáveis a sua fácil leitura e destaque,

principalmente no que diz respeito à denominação genérica para substância-base

que deverá corresponder à metade das letras e caracteres do nome comercial ou

marca." Digo a razão da minha preocupação. V.Exa. falou sobre a falsificação. É

mais fácil falsificar a Dipirona, porque, se todo mundo botar Dipirona na prateleira,

vão ser todas Dipirona. Se botar Novalgina, é Dipirona sódica com o nome fantasia.

No entanto, se essa Dipirona aqui chamar-se "a" e essa "b", elas ambas teriam

marca de fantasia e ambas teriam o nome de genérico. Só que a "a" poderia botar o

nome Dipirona maior do que o nome "a", porque é permitido pela lei. A lei diz que

nunca inferior. Mas se quiser botar maior, pode. Vem o decreto e diz exatamente o

contrário: que só pode ser na metade. E me parece que isso — me parece não,

estou convencido, por isso  estou problematizando pra V.Exa... O decreto desfez o

que a lei fez, impedindo e dificultando a concorrência, porque, se o medicamento

"a" quiser botar o nome Dipirona, até para que o cliente, o usuário, veja o nome

genérico depois de se acostumar com ele mais facilmente na prateleira, ele pode

fazer isso. Isso se chama�PDUNHWLQJ�� Isso se chama concorrência. No entanto, o

que o decreto fez  é dizer que "deverá" — então, é obrigatório — corresponder à

metade do tamanho. Então, o nome Dipirona, independente do nome de fantasia,

sempre virá na metade. Então, eu acho — gostaria até que V.Exa. reavaliasse isso

—, considero que isso é lesivo ao espírito da concorrência — já concluo, Sr.

Presidente —, lesivo ao espírito da concorrência, lesivo à Lei dos Genéricos, ao

interesse social. Não acho que seja muito simples. Então, gostaria que V.Exa.

reavaliasse esse decreto nesse tocante.

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado,

Deputado. Com a palavra o Sr. Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$���Acho importante a observação de V.Exa.

Na verdade, o decreto não contradiz a lei, apenas regulamentou. Agora, é um ponto

para ser objeto de reflexão, porque a discussão no fundo era outra. Era. Veja bem,

obrigar... Você deixar uma coisa em aberto que, dependendo do decreto, poderia

obrigar que 100% da embalagem só tivesse o nome genérico, tá claro? Obrigar

isso, o que me pareceu um exagero. Mas a discussão agora é outra:  era facultar a

que seja integral, entende?, no sentido de que a lei não proibiria. O que V.Exa.

coloca pra mim é um ponto novo, porque eu seria contra que, no futuro, algum outro
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Ministro, ou agência, porque a agência hoje tem autonomia, chegue e ponha "é

obrigado a ser 100%". V.Exa. não reivindica isso. O que V.Exa. reivindica é que seja

facultativo pôr 100%. É uma questão que nós vamos examinar. E, naturalmente,

também vai ser mais debatido na CPI.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Sr. Ministro.

Eu vou suspender  a sessão por dois minutinhos, cinco minutinhos, por razões

óbvias. 

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Sr. Presidente, tá acusando o Governo de fisiologismo?

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Não, não. 

(A reunião é suspensa.)

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Vamos reabrir os

trabalhos. E eu concedo, desde logo, a palavra ao nobre Deputado Sérgio Novais.

Tem V.Exa. a palavra por 5 minutos.

2� 65�� '(387$'2� 6e5*,2� 129$,6� - Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs.

Deputados, acho que se tem uma questão que é consensual aqui na CPI, e com o

Ministro também, é da complexidade dessa matéria, que envolve não só o

Ministério da Saúde, mas outras áreas do Governo, e que isso realmente remete a

uma complexidade muito grande. Agora, dentro dessa complexidade, eu acho que

uma questão fundamental da CPI é a questão do custo. Nós temos que sair dessa

CPI determinados a encontrar composição de custo dos medicamentos, porque, a

partir disso, nós temos condições de interferir concretamente na questão da

matéria-prima, na questão do PDUNHQWLQJ e na questão dos impostos, que são três

grandes componentes que existem no medicamento. A questão da matéria-prima,

acho que nós temos, imediatamente, de ter toda a importação brasileira de todas as

matérias-primas da indústria farmacêutica. Eu acho que é fundamental a CPI se

debruçar sobre esses elementos, tudo o que foi importado pelo Brasil. E aí nós

temos, através do Departamento de Operações e Comércio Exterior do Ministério

de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós vamos ter que pegar com o Ministro

Tápias tudo o que foi importado, por quem foi importado, para que nós tenhamos...

Inclusive, essa denúncia que foi feita pelo  Ministro, de  superfaturamento, já tinha

sido feita  no Conselho Nacional de Saúde, de que há superfaturamento,

principalmente  entre matriz do exterior com filial aqui.  Essa denúncia não é nova e

mostra que há realmente má-fé e remessa  de lucros irregulares. E é por isso que

nós temos que ter toda relação de  importados. Matéria-prima importada, todo
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mundo que importou, por que  importou e por quanto importou. E aí nós vamos  ter,

inicialmente, um controle sobre a matéria-prima. Na questão do � PDUNHWLQJ, eu

acho que essa questão carece... Realmente, são elementos que  se juntam. O

maior�PDUNHWLQJ�do  mundo, conforme  o Ministro falou, se junta com essa subida

vertiginosa, que sai do septuagésimo lugar, mais de septuagésimo, em nível de

vida, em índice, e subindo para o  nono. Isso tem uma vinculação direta com esse

PDUNHWLQJ�e tem uma vinculação, também, pelo nível de doença deste País, que

não é fácil, apesar de muita gente, muitos brasileiros ainda não terem acesso a

medicamentos. Em torno de 50% não têm acesso a medicamentos e, aí, nós,

somos o nono maior consumidor SHU�FDSLWD do mundo. Eu acho que na questão

dos impostos — e isso é uma questão mais nossa aqui, inclusive, dos Deputados,

da Câmara, do Congresso, nós deixaremos o Governo mais a vontade sobre isso, é

uma questão que compete à Câmara Federal e ao Senado  tratar, a questão da

distribuição. Isso aqui é outro problema grave, que foi passado, o Ministro... A

questão da distribuição existe o seguinte: se eu tenho 1 milhão de reais hoje na

mão e quero comprar um medicamento, eu não consigo comprar esse

medicamento, porque o laboratório só vende a um distribuidor definido. Isso é uma

cartelização pela distribuição impressionante. Eu... Qualquer um distribuidor que

queira  montar, tenha capital para montar sua distribuidora, hoje, aqui no Brasil, não

consegue comprar medicamento de uma indústria, porque ela só vende ao

distribuidor dela. E isso impõe preços, impõe essa margem, essa margem de lucro

que ela tem, esse ... Porque existem dois preços no Brasil: o preço de fábrica e o

preço do consumidor. E nesse preço de fábrica está embutido o preço do

distribuidor, que está na mão de alguns. Esta é outra questão que precisamos tratar

aqui com muito cuidado, a questão da distribuição de medicamentos no Brasil. Eu

acho que no âmbito do Ministério da Saúde,  acho  que temos que... Primeiro,  essa

questão que o  Deputado Magela levantou, é uma questão importante, e eu vou

aproveitar ela, porque tem um documento, mais um documento confidencial aqui da

ABIFARMA, que vou passar ao Relator  e ao próprio Ministro, para saber se esse

conteúdo e se o Dr. Silas Gouveia, que participou dessa reunião, tava autorizado

pelo Ministério, pela Agência Nacional  de Vigilância Sanitária, a participar, porque,

exatamente depois, Deputado Magela, depois que saiu  decreto, existiu uma

reunião —  o decreto saiu no dia 23 de setembro —, existiu uma reunião no dia...

(O Presidente faz soar as campainhas.)
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2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6 - Para concluir, Presidente, no dia 6 de

outubro, para tratar exatamente dessa questão dos genéricos, do tamanho das

letras...como fica isso. Existiu  essa reunião. É importante que nós saibamos se

esse, o Dr. Silas Gouveia, estava autorizado a participar disso e, se estava, que

conteúdo, até que ponto ele está com poderes para negociar isso e se está isso

determinado por lei. Inclusive, o decreto fere a lei que foi isso abordado já pelo

Deputado Magela.  Por último, eu queria saber do Ministro sobre a  questão dos

testes de equivalência. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$����Como é? Genéricos?

2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6 - Não. Testes de equivalência. Quais

são os laboratórios que  estão autorizados a fazer — e se isso não tiver aqui no

momento é claro que  pode ser remetido posteriormente — e quem são os

laboratório e os respectivos  proprietários desses laboratórios.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$� �� �Dos laboratórios até agora autorizados

são todos públicos. O  proprietário é o Governo. O Governo em geral, porque deve

ter algum estadual no meio. Tem mais dez em andamento, que são, em geral, de

universidades. De universidades. Nós estamos, inclusive,  dando dinheiro para as

universidades para eles fazerem.  Tá claro? O segundo é o seguinte:  o Ministério

da saúde não compra nada via distribuidor. Quero deixar isso bem claro. O

Ministério da Saúde, o que compra, compra direto. Terceiro: a questão

fabricante/distribuidor, ela é mais complicada talvez do que parece.  O Deputado

pondera: o fabricante só vende pra o distribuidor que ele quer. Como é que nós

podemos proibir isso? Como é que eu posso proibir que venda pra quem ele quer?

Segundo ponto... Não estou dizendo que isso não tem inconvenientes não, mas

como é que eu posso proibir? Segundo ponto: na questão da falsificação dos

remédios, o grande conduto foram os distribuidores.  Eu alertei isso. Eu chamei a

atenção. Tanto que nós enquadramos os  distribuidores nos crimes. Distribuidor e

farmacêuticos. Porque antes não estavam. Pela lei anterior,  era só o fabricante,

não é? E, francamente, nenhum laboratório importante nacional  ou estrangeiro vai

falsificar medicamento que ele próprio produz, entende? Mesmo no  caso  daquele

Microvlar,  o que  houve foi negligência. Porque, do ponto de vista do custo, o custo

é tão baixo, que botar farinha ou botar o outro, o princípio ativo, o custo dava na
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mesma.  Agora, então, a questão de ter distribuidor idôneo e que o fabricante

confia, é muito importante. Percebe? Quer dizer, na Argentina, inclusive, os

fabricantes organizaram  a sua distribuição. Eu até gostaria que no Brasil fosse

assim. Tô falando em  abstrato, porque eles não têm interesse. Uma grande

empresa não tem interesse em ter um produto seu falsificado, porque conspira

contra ela, e neste Governo principalmente, porque eu não tenho hesitado nunca

em dar nomes. Eu nunca fala uma coisa  em abstrato. Eu dou  os nomes dos

laboratórios e tudo. Então, é um mal negócio. Muito mal negócio ter seu produto

envolvido numa questão desse tipo. Então, a questão da distribuição, ela é mais

complicada do que parece. Eu não ousaria... Eu acho, até, que seria

inconstitucional. Mas, se não fosse, obrigar a vender pra quem quisesse, entendeu?

Eu acho  que aí é um problema... Agora, isso não significa que na distribuição

possa não haver margens excessivas. Você entende? Acho que o problema da

distribuição, eu sugeri aqui, tem que ser abordado.  Bom, esse documento,

Deputado Sérgio Novais, nós vamos examinar e, inclusive, o Dr. Vecina vem aqui.

Eu vi na lista. E, aí, essas questões V. Exa. poderá tratar com ele, se não houver

inconveniente por efeito do adiantado da hora. 

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Ministro.

V.Exa. quer replicar, Deputado? Três minutinhos. 

2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6� -  Eu queria acrescer à questão  do

âmbito do Ministério da Saúde também a questão dos registros de medicamentos.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$���� Como?

2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6�- Registro de medicamentos.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$����Não entendi.

2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6�- Registro dos medicamentos.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$����Registro. Registro.

2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6�- Queria saber como... uma avaliação

de V.Exa. sobre  esses registros de medicamentos  que está acontecendo no Brasil,

porque tem informações de que tem critérios diferenciados. Tem alguns agentes e

algumas empresas que conseguem rapidamente o registro dos seus medicamentos

e outros que demoram e que estão numa longa fila de espera. Então, essa questão

da entrada de medicamentos no Brasil também é importante. Agora, essa entrada

não pode  ter um porteira...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$���� Lógico, claro.
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2�65��'(387$'2�6e5*,2�129$,6� - ...privilegiada. Essa questão, queria

que V. Exa. fizesse uma avaliação sobre isso.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$� �� �Olha,  V.Exa. está baseado no 'LiULR

2ILFLDO pra isso? Porque o� 'LiULR� 2ILFLDO não é representativo, porque lá não

consta só registro. Até mudança de  endereço sai no�'LiULR�2ILFLDO.  Portanto, teria

de ver nitidamente. 

2� 65�� '(387$'2� 6e5*,2� 129$,6� - Não, não é 'LiULR� 2ILFLDO. São

informações que vêm do mercado.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� �� � A orientação... A Vigilância Sanitária

nunca teve tão bem organizada no Brasil. Falta muito ainda, né?, pra nós criarmos,

o Legislativo e o Executivo, uma agência. As filas diminuíram, diminuiu aquilo de

criar dificuldades pra cobrar facilidades. Há caso de escândalos — não sei se

comprovados ou não no passado — que desapareceram. É um trabalho ordenado e

correto, na minha avaliação. Se V.Exa. tiver, posteriormente, puder dar os

elementos que poderiam caracterizar favorecimento, V.Exa. não está cumprindo

apenas um dever de Parlamentar; estaria fazendo um enorme serviço ao próprio

Ministério, porque não há essa política e não há, por parte dos diretores, eu posso

assegurar. Agora, em geral, tem o seguinte: toda vez que demora, a reação daquele

que está sendo demorado é de que tá sendo é prejudicado. Eu sei porque às vezes

procuram Parlamentares este ou aquele produto, tal. Eu encaminho pra Vigilância.

É na realidade uma das coisas que os Parlamentares mais trazem: produto tal tá

tendo demora. Eu encaminho e digo o seguinte: Não quero nenhum favor especial.

Apenas veja se não há demora burocrática. Em geral, quem reclama acha que tá

tendo alguma coisa. Às vezes não é. Por exemplo: questão de matéria-prima

importada, a propósito do que V.Exa. perguntou. Nós estamos elaborando um

dispositivo de registro de toda a matéria-prima importada. Sabe por quê? Porque

tem que vir de onde vem. Se vier dum país que a gente acha duvidoso,

francamente tem que tomar mais cuidado. Concorda? Se vier uma matéria-prima da

Dinamarca e uma matéria-prima dum outro país que a gente tem... Não vou

mencionar aqui, porque se não vai parecer que eu tô perseguindo algum país. É

evidente que eu acho que a da Dinamarca a probabilidade de ser melhor
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quimicamente é maior. Agora, nós estamos elaborando esse registro, coisa que não

existia no Brasil, por incrível que pareça. Não existia. 

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Sr. Ministro,

obrigado, nobre Deputado Sérgio Novais. Com a palavra o nobre Deputado Arlindo

Chinaglia. Cinco minutos.

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - Sr. Presidente, espero que

tenha aquela tolerância de quando, pretensiosamente, a gente estiver colaborando,

não seja tão rigoroso. Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, demais...

2�65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Na oportunidade eu

serei. 

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - ...demais pares aqui da

Comissão. Ministro, me permita relembrar o início da sua intervenção, quando

V.Exa. fez referência ao economista, que pode apresentar os dados da maneira que

julgar, digamos, mais apropriada. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Até porque eu estudei engenharia. 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Isso. 

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Então, engenheiro não faz isso, só

economista. 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Exato. Mas eu queria dizer que,

com a sua fama de economista, eu me lembrei, assim, daquela piada do pastor de

ovelhas que chegou alguém e falou assim: "Se eu acertar quantas ovelhas tem aí

no seu rebanho, você me daria uma ovelha? Vamos fazer essa aposta?" Aí o pastor

topou, e ele acertou: "Tem 432." Aí ele ficou... E teve que dar. Aí o pastor chamou:

"Escuta, moço, vamos fazer outra aposta? Vamos apostar agora duas ovelhas?"

Ele falou assim: "Vamos. Mas qual é a aposta?" "Se eu acertar a sua profissão."

Ele falou: "Tá feito." Ele falou assim: "O senhor é economista do Governo." Aí ele

falou: "Mas como é que o senhor acertou?" "É porque o senhor tá levando meu

cachorro." Bom, me permita...

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO.)

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Tá levando o meu cachorro, que

é de raça. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Levando, como? 
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2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Não, não. Ao invés de pegar a

ovelha que lhe era devida, pegou um cachorro pra levar. Mas eu tô dizendo isso, de

maneira, evidentemente, respeitosa, mas só para... 

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Bom, só faltava ser desrespeitosa.

(Risos.) 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Claro, claro. 

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Como é que seria

desrespeitoso esse negócio aí? 

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - Seria dizer que ele é

economista do Governo. Ele é engenheiro. (Risos.) Veja... É... Eu queria, assim,

mostrar...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Não vou dar a palavra

a V.Exa. quando vier o Malan aqui, tá? 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Tá certo. Talvez o Ministro Serra

gostaria que eu tivesse. Vamos lá. Eu queria começar pela questão da propaganda,

e V.Exa. tem total razão em apontar que a propaganda tem uma incidência

significativa no preço, além dos demais males, que é a indução da automedicação,

que é, inclusive, permitir que remédios novos... E aí me permita discordar um pouco

de V.Exa., a patente tem uma incidência significativa no Brasil, sim, não naquele

ângulo que V.Exa. abordava, mas quando vence a patente, ou quando está por

vencer, sempre surge uma leva de medicamentos novos, que foi aquilo que V.Exa.

falou do magnésio, mas não tão simples assim, mas medicamento novo,

exatamente pra poder aumentar muito o preço. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Mas isso não é patente.

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Não, quando vence o prazo. É

patente. Quando vai vencer o prazo da patente, lança-se medicamentos novos em

mercado. Então, dessa forma indireta, patente, é, intervém de maneira significativa.

Mas, veja, a questão da propaganda, eu queria... Por isso que eu fiz essa

brincadeira inicial... Porque V.Exa., evidentemente,  fez aqui uma série de

diagnósticos corretos, e eu quero, agora, digamos, cobrar um pouco ações do

Governo. Veja, propaganda é ruim por causa do preço; é ruim porque tem

medicamentos que são verdadeiros engodos e acabam fazendo propaganda e faz

os famosos BO, bombas, a "empurroterapia". Agora, a pergunta que eu faço pra

V.Exa.: por que que a Vigilância Sanitária — e agora não sei como é que vai se
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comportar a Agência — mas tem continuado registrando esse tipo de

medicamento? Quer dizer, então, existe aí uma, uma permissividade muito grande

de registros de medicamentos que não são adequados para o consumo. Então, eu

gostaria de saber de V.Exa. quais são as medidas... Creio que lhe dou, assim, a

oportunidade de a gente conhecer um pouco mais. Mas isso tem a ver, também,

com uma falha que, na minha opinião, ela é grave na ação do Governo. E eu não tô

aqui pra dizer que a responsabilidade é apenas deste Governo, mas este

também tem. Veja: no ano passado, em 1998, quando houve ali um aumento no

noticiário de falsificação de medicamentos, o Ministro da Saúde veio a público, com

razão, dizendo que aquilo era um absurdo e batendo duro e com o nosso apoio.

Mas veja: até hoje o Ministério da Saúde não realizou concurso para dotar a

Vigilância Sanitária de recursos minimamente suficientes para a realização de

inspeções sanitárias... Veja... Nas indústrias farmacêuticas. Então, não temos

notícia, e creio que é mais do que necessário haver concurso. Agora, na medida

que o assunto saiu da mídia, segundo as nossas informações, cessaram as ações

da Vigilância Sanitária. E aí eu quero relacionar, me permita, Sr. Presidente. É que,

se o Governo não consegue fiscalizar o que existe, inclusive as farmácias, que são

verdadeiros botecos e que já deviam estar fechadas... V.Exa. fez referência... Tem

50 mil, quando deveria ter 20. Portanto... E tem 20 mil ou 30 mil, não me lembro,

que têm um faturamento abaixo ou até de 5 mil reais. Pois bem. Eu quero  fazer a

relação com a questão de venda de medicamentos em supermercados. V.Exa.

sabe que é um projeto do Executivo que tá aqui agora na Comissão de Meio

Ambiente e Defesa do Consumidor. Lá não está dito que serão apenas os

anódinos, mas mesmo estes... Um bom Parlamentar do seu partido aqui, o Dr. Elias

Murad, ele falava: "Como que anódiano pode ser vendido? Por quê?" V.Exa. deu

um exemplo. Eu teria mais cautela, mas vou tomar como verdadeiro. Ninguém

morre tomando antiácido. Mas, se tomar laxante, que V.Exa. também usou — não,

não — como exemplo de que é vendido nos Estados Unidos, morre. E aí vem o

seguinte: veja, os supermercados admitem até colocar farmacêutico pra poder fazer

a venda. E aí o que que ocorre? Primeiro, que é um desserviço quanto à cultura;

estimula a automedicação. Segundo, vai agradar muito V.Exa. Veja: um em quatro

casos de intoxicação no Brasil é decorrente de automedicação. Vai agradar mais

agora V.Exa. o seguinte: 10% dos maiores gastos que V.Exa. apontou, que é na

área hospitalar, é decorrência de internação por uso indevido de medicamentos. Eu
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gostaria de saber e de propor, para que V.Exa. se posicionasse contra a venda de

remédios em supermercados. Não é tão anódino quanto se passa. Agora,

rapidamente, Sr. Presidente, por que é que o Ministério da Saúde não exige dos

grandes laboratórios, ou dos pequenos e dos médios, de todos os laboratórios

privados, as planilhas de custos? Veja, com referência aos laboratórios oficiais... Eu

quero aplaudi-lo pela posição de ampliar investimentos pra ampliar a produção e

queria perguntar pra V.Exa.: está na contabilidade do Ministério usar as cerca de 30

universidades públicas que têm laboratórios, que fazem controle de qualidade e que

poderiam ser muito úteis à agência e, portanto, ao Governo, e, mais ainda,

à sociedade, no controle de qualidade? Eu queria saber se tem alguma iniciativa

nesse sentido. Finalmente, pergunto a V.Exa.: na sua opinião, há ou não

cartelização em alguns segmentos, pelo menos, de medicamentos? Por exemplo:

preços combinados entre laboratórios fabricantes de medicamentos anti-retrovirais

para AIDS, é o que é para AIDS, e também, por exemplo, soluções usadas em

diálise. V.Exa., ao falar que se não baixar preços de medicamentos da AIDS vai

começar a fabricar aqui. Eu quero avançar nesse ponto. Me chamou a atenção a

sua observação. Na sua opinião, há ou não cartelização? Se há, o que

V.Exa. propõe para que resolvamos? 

2�65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Chinaglia. 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Em alguns segmentos. AIDS e

soros, por exemplo, para diálise. Dei apenas dois exemplos. 

2�65��35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro. 

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - De todo modo, embora  a piada do

Deputado seja boa, ela não se aplica. E, além do mais, não tinha Governo no caso,

falando, em geral, dos economistas, porque nenhum número aqui trocou ovelha por

cachorro. Pelo contrário, ele deu de barato que os números eram, eram... Não

houve nenhuma observação a respeito dos números. Agora, a questão de

supermercado, o que eu quis dizer é o seguinte: não é solução pra baixar preço de

medicamento. Eu não tava no Ministério da Saúde quando mandaram o projeto. É...

Não é solução pra baixar preço. Apenas o que eu disse é que, se for fazer, então

tem que permitir que farmácia venda outros produtos. Sabe qual é a minha

expectativa? É a de que o Congresso possa debater isso bem. Eu vou dar palpite,
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se chegar numa reta final. Agora, esses problemas todos de automedicação

surgiram não porque vende em supermercado. O que V.Exa. argumenta é que

vender em supermercado vai aumentar a automedicação. Não sei dizer, porque, em

todo caso, eu presumo — eu não tenho o elemento — que grande parte das

hospitalizações devidas à automedicação devem ser por remédios mais

complicados, tá certo?, do que esses que são vendidos. Em todo caso, eu acho que

tem que ficar claro o seguinte: a tese de que preço de medicamento alto pode ser

enfrentada vendendo em supermercado é errada. É errada porque os

medicamentos que realmente têm problemas de preço, que são indispensáveis, que

têm uma alta inalesticidade da demanda, não são esses de prateleira de

supermercado; são outros mais complicados, que não poderão ser vendidos.

V.Exa. tem razão na questão das farmácias, mas eu lembraria que aqui neste

Congresso, por exemplo, quando nós fizemos a Agência de Vigilância, pusemos

taxas sobre as farmácias pra poder fiscalizar, porque o dinheiro não nasce em

árvore e se é um trabalho específico de contrapartida, tem que ter uma

contribuição. Mas aqui no Congresso a resistência foi ampla, geral e irrestrita.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ -  Inclusive, a idéia, no caso das farmácias,

era destinar essa receita não pra agência de Brasília; pra Estados e Municípios, pra

fazer o seu papel, né? Porque nós não podemos fiscalizar de Brasília. Seria um

disparate. Cinqüenta mil farmácias. Por mais que este País tenha uma cultura de

centralização, realmente não tem muito cabimento isso. Mas eu acho que esse é

um tema que a CPI tem que entrar também pra analisar. Tá certo? Concurso da

Vigilância, V.Exa. tem razão. Agora está ficando pronto. V.Exa. compreenderá, isso

aconteceria em qualquer Governo, de qualquer partido, que, toda vez que se quer

criar uma carreira, a área econômica coloca resistências. Mas nós já redondeamos

com o Ministério do Planejamento, e vai vir logo a questão pro concurso da

Vigilância. Nós estamos batalhando nesse sentido já há um bom tempo. Na questão

da falsificação, eu não entendi. Qual que era mesmo a pergunta? 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- É que... Não sei se V.Exa. está

fazendo referência ao controle de qualidade. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- V.Exa. falou de falsificação. 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Não, eu falei com referência ao

concurso, que V.Exa. respondeu,... 
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2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Ah, tá. 

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - ...e disse que, segundo

informações que temos, após sair do noticiário, a ação da Vigilância Sanitária

diminuiu. 

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Não, não é fato. Agora, o fato é o

seguinte: é que as medidas... Eu vou deixar aqui, com V.Exa. — precisa ver onde é

que está. Evidentemente eu não estão encontrando, mas está aqui — o documento

sobre falsificação, porque, se a gente entrar nisso agora, vai tomar todo o resto do

dia, pra que V.Exa. tenha uma avaliação do conjunto, inclusive procedimentos

fiscais. Por exemplo, os últimos casos, agora, de Minas e do Espírito Santo, nós

detectamos exatamente pelas normas em matéria fiscal que tínhamos estabelecido.

Realmente, olha, se montou um controle... Eu não vou dizer aqui que não tem mais

falsificação, mas ficou muito difícil e arriscado falsificar. Nós ganhamos essa

batalha. Eu não fico falando isso todo o tempo, porque amanhã, de repente,

aparece alguma coisa. Pode até dar azar. Mas que houve uma ofensiva importante

e decidida do Governo nessa matéria que funcionou, houve. Eu vou deixar aqui

esse relatório, que me parece bastante significativo. E estamos abertos, inclusive, a

outras sugestões. Quanto às universidades... 

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$� - A outra... Eu falei também da

questão de continuar registrando medicamentos que não fazem bem à saúde. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Sim. É. Isso daí o Dr. Vecina vai vir aqui

numa outra reunião e poderão discutir mais aprofundadamente. O que eu digo é o

seguinte: registro, tendo avaliado o risco e outras condições, muitas vezes não há

como negar. O que, sim, nós estamos trabalhando, é na questão da publicidade.

V.Exa. terá notado que já adotamos, que foi um fato inédito, posições drásticas

sobre a questão de publicidade, né?, inclusive de alimentos, que dão informações

falsas. Algumas das nossas intervenções inclusive foram meio chocantes,

surpreendentes nessa matéria. Mas elas são apenas um ensaio de aonde nós

pretendemos chegar. Na minha opinião, por exemplo, cigarro, propaganda de

cigarro que mostre que cigarro melhora o desempenho sexual ou que cigarro

favorece vida saudável deve ser proibida, porque é um engano. Essa é minha tese.

Não sou só eu que resolvo isso. Mas nós estamos estudando isso. E eu acho que

em matéria de medicamentos, francamente, eu acho um absurdo o grau de

propaganda que tem aqui, inclusive a indução, porque, se é medicamento, é
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medicamento. Não é uma propaganda, entende, que vai... Eu admito propaganda

científica, né? Eu acho que há um exagero no Brasil, inclusive da qualidade daquilo

que é distribuído. Deve custar uma fortuna, em matéria de cadastros etc., para os

médicos. Mas que os médicos têm que ter uma publicação científica que diga, têm

que ter, porque de algum lugar tem que se saber. Agora, a propaganda, eu

desconfio muito, porque ela induz, como V.Exa. disse, à automedicação. Nós

estamos preparando isso e o que vamos querer depois é cobertura política pra isso,

porque tudo isso gera uma encrenca muito grande. E não tô cobrando aqui, porque

nós estamos cumprindo nosso dever, mas em geral nós não temos cobertura no

Congresso pra essas coisas. A Oposição, com receio de ressaltar coisas positivas

do Governo, e o pessoal do Governo, não prestando atenção no assunto. Mas eu

acho... Então, há muitos conflitos que nós ficamos sós nessa matéria. Eu acho

muito importante que essas questões sejam efetivamente tratadas aqui. Quanto às

universidades, à pergunta da... Se nós estamos trabalhando as universidades. Nós

estamos. Inclusive credenciando, caso a caso. Não é isso? Estamos procurando

fazer esse credenciamento.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Como? 

(,QWHUYHQomR�,QDXGtYHO.) 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Chama-se REBLAS, Rede Brasileiras de

Laboratórios. Laboratórios? 

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO.)

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� - Certificadores Analísticos. Aliás, uma

vantagem da atual Vigilância é que ela vai fortalecer muito a capacidade científica

do País, porque, como nós não estamos seguindo o modelo americano,

norte-americano, de a agência ter os seus laboratórios, pra não repicar, o que nós

estamos fazendo é reforçar o das universidades. Tá certo? É uma maneira

descentralizada de se fazer isso. 

(,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO.)

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$� -  É. Ontem houve o convênio com a

UFMG, do próprio Estado, do Estado de Minas, e, de fato, nós estamos injetando

recursos em toda essa área que antes não existiam. 

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado, Sr.

Ministro. V.Exa. deseja replicar? 
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2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Bem rapidamente. 

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o

Deputado Arlindo Chinaglia. 

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - Ministro, com referência a

laboratórios oficiais, eu já disse que nós apoiamos. Só queria... Quando eu falei da

piada, e era piada, mas era exatamente pra mostrar pra V.Exa. que às vezes...

V.Exa. fez uma boa apresentação. Agora, quando o Governador Miguel Arraes

estava negociando com o Governo as dívidas do seu Estado, ele foi pressionado a

fechar o laboratório oficial. Pode ser que V.Exa. não saiba, pode ser que V.Exa.,

enfim, não tenha nada a ver com isso, mas eu tô dizendo que... É... Entre aquilo

que, muitas vezes, é apresentado e aquilo que ocorre, nós nem sempre podemos

ter toda a informação, mas... 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - O LAFEPE tá aberto, não tá fechado.

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$� - Não, não, é claro, mas houve

uma pressão, né? Houve uma pressão pra que fosse fechado, e foi pressão do

Governo Federal. Tô dizendo isso até pra que V.Exa. mantenha a sua disposição e

o Governo, no todo, de estimular. Veja, com referência à questão... V.Exa. falou:

"Olha, não vai baixar preço". Esse projeto que V.Exa. não tem responsabilidade e

que vende remédio em supermercados, mas na justificativa tá exatamente isso.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - É, mas tá errada.

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$�  - Pois é, mas percebe, é o

Governo. Então, o Governo deveria retirar. V.Exa. poderia tomar a iniciativa de falar:

"Olha, vamos retirar esse projeto de lei". Porque senão nós ficamos aqui, veja, num

bom debate, mas não passa de um bom diagnóstico.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Pois  é. Eu acho que não precisa retirar no

seguinte sentido, que ele permite o debate, né?, ele permite, porque como é uma

tese, essa tese, ela tá difundida, não tá? É melhor debatê-la e esclarecer do que

ficar sempre a idéia de que há uma panacéia à qual não se recorreu. Então,

demostra que...

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - Mas, V.Exa., veja. Quando

V.Exa. fez referência corretamente das gôndolas e até que calcula — isso eu não

sabia —, calcula até a altura pra poder expor, expor.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Eu acho uma coisa...
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2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$ - Veja, é um horror. Agora, V.Exa.

não concorda que, ao colocar em supermercado, aquilo vai ser um estímulo

indevido a aumentar o consumo. Na minha opinião, mesmo que nós não tenhamos

aqui dados comprobatórios, mas me parece mais ou menos óbvio, porque é da

lógica da propaganda. É isso que eu estou tentando chamar a atenção de V.Exa.

Veja, eu gostaria de insistir, e encerro, Sr. Presidente, é com referência às

planilhas. Por quê? V.Exa. tá fazendo, inclusive, um banco de dados e já houve

progresso pra controlar gastos de hospitais públicos, como V.Exa. mencionou. Veja,

se pegasse a produção de laboratório oficial e comparasse com os laboratórios

privados, V.Exa., comparando com a planilha... E a pergunta que fiz é: por que que

o Ministério não pega a planilha, não divulga a planilha para que gere pressão do

Congresso e da sociedade para abaixar preço?

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Nós vamos caminhar pra isso.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - Tem a questão do cartel

também que eu perguntei pra V.Exa.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Quando for a conversão da medida

provisória que contém isso, eu espero o apoio aqui pra que ela seja convertida em

lei e isso não seja derrubado, porque tem gente que quer derrubar.

2� 65�� '(387$'2� $5/,1'2� &+,1$*/,$� - Não, você pode ter apoio.

Agora, finalmente com referência a cartel, que V.Exa. esqueceu.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não, é, veja, eu disse que tem cartel, eu

comecei falando nisso, só que não é o cartel tradicional, que tem tanto da fatia do

mercado. Nenhum laboratório é expressivo, a sua produção no conjunto da

produção de medicamentos. Aí prevalece a diferenciação. Se fosse na teoria do

oligopólio... O oligopólio é exercido pela diferenciação dos produtos, eu disse isso.

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Excelência, com a permissão do

Presidente, que nós permite assim, e encerro, eu queria propor a V.Exa. que,

evidentemente havendo a concordância do Presidente, principalmente, do Relator e

de nós aqui, dos demais pares, que o Ministério colocasse a nossa disposição, da

CPI, técnicos, assessores que pudessem nos ajudar nesse trabalho. Queria saber

se V.Exa. concorda.

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

��



2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Perfeitamente. É mais fácil fazer a ponte

com o encarregado da Vigilância Sanitária, com o nosso Presidente da Agência...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - O Plenário já está à

disposição.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Com o Dr. Biasoto. Isso é fácil de fazer,

não tem problema nenhum. 

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Fácil pra mim, porque eles vão ter que

trabalhar, viu?

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- V.Exa. me permite, Sr. Presidente, face à

oportunidade, Sr. Presidente, que é uma solicitação pro Sr. Ministro. Caso o

Ministério disponha de elementos, de indícios ou de um juízo formado sobre

propaganda enganosa, que o Ministro se referiu à pouco, nós gostaríamos de

receber porque já estamos preocupados com este assunto, já temos várias

denúncias, estamos investigando e queremos em breve submeter a este plenário já

uma primeira relação de propaganda fraudulenta, enganosa e perniciosa para o

consumidor brasileiro, e aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Não precisa de

lei nova, não, é só o Código de Defesa do Consumidor e a lei penal, quando for o

caso.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Eu tô obcecado com essa história de

propaganda enganosa, porque é uma maneira de explorar as pessoas, mesmo

quando o produto não faça mal. Por exemplo, Deputado Ney Lopes, não tem cura

pra celulite, por mais que isto frustre setores da nossa população (Risos.) — vou

aqui, tudo politicamente correto —, mas não tem cura. Então, toda propaganda...

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Eu não diria isso

Ministro, eu não diria isso jamais.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Toda propaganda que acabe com a

celulite, que diz que acaba, é enganosa. Eu realmente fico... E tem mais, as TVs à

cabo, que é o que em última análise o que vejo, por uma questão de horário, têm

propagandas que vêm do exterior, tá certo?, de emagrecimento, disso, daquilo, pra

comprar pelo Correio, o que é mais complicado ainda. Então, nós realmente temos

que entrar mais a fundo nisso. Nós tomamos uma medida que chegou a ser

controvertida, Deputado Ney Lopes, viu, Deputado Chinaglia, pelo menos isso,

antes de ir embora escute. Não, não, mas isso é importante. Nós fizemos agora um
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dispositivo, que vamos regulamentar, obrigando aqui, obrigando não, dando a

faculdade pra Vigilância Sanitária de exigir que toda publicidade que foi enviada a

uma televisão, seja enviada pra agência. Não é censura prévia, e eu não quero

censura prévia. Por que que eu não quero? Por princípio? Nesse caso,

francamente, não é por princípio, mas por um problema prático, porque, se eu

receber uma publicidade e não proibir, eu tô autorizando. Não sei se você entende.

Eu não quero fazer isso, Eu não quero me comprometer com autorizar, mas eu

quero receber. Por quê? Porque o simples fato de ter enviado já vai fazer com que

tome mais cuidado, ou não? Primeiro. Segundo, porque nós não temos estrutura de

análise. Parece fácil, mas pra pegar, filmar na televisão, fazer, mostrar que aquela

propaganda excede... Então, vindo, o controle é mais fácil. Você pode deixar duas

pessoas passarem o dia olhando. Sinteticamente pode vê tudo, eu mesmo posso

olhar também. Agora, se for pra catar no meio de um programa, é muito difícil. Com

vistas a quê? A esse controle. A Associação de Empresas de Publicidade reclamou

que é censura prévia, época do regime militar. Eu disse: "Olha, em primeiro lugar,

muitas dessas gente trabalharam pro regime militar na época como trabalham pro

regime democrático, como trabalham porque tão no Brasil". Quem tá no Brasil

também trabalhava. Segundo, que não é censura prévia, eu não tô querendo dizer

que esta é boa, aquela é ruim. Terceiro, o que eu tô combatendo é o engano da

propaganda. Eu tô defendendo as pessoas, não tem nada a ver com a agência. É

uma medida preventiva.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) Muito obrigado, Sr.

Ministro. Com a palavra o nobre Deputado Iris Simões.

2� 65�� '(387$'2� ,5,6� 6,0®(6� - Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr.

Relator, Sr. Ministro, a questão da propaganda, ela realmente ela é confusa e

complexa. Se temos propaganda pra remédio, que é para a saúde nossa, as

pessoas consomem. Temos propaganda pro cigarro, que faz mal à saúde, as

pessoas consomem. Então, por aí a gente observa que ela é complexa. Sr. Ministro,

eu não vou me alongar, até porque muitas das questões que eu queria colocar ao

senhor já foram colocadas pelos Srs. Deputados. E eu lhe vi, Sr. Ministro, em

alguns programas populares, há um tempo atrás, numa campanha que eu acho que

foi a melhor campanha que o senhor fez no seu Ministério, porque ela foi

exatamente atingir o público que normalmente não assiste, não para pra assistir o

Ministro naquele horário. Agora, antes da novela ou depois da novela, pára cinco
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minutos pra ouvir a palavra do Sr. Ministro. A gente, parece que todo mundo corre

da sala. E foi muito importante.

2�65�� '(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$� - Só a Oposição que não corre,

vivem reclamando disso.

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- É, fica prestando atenção.

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$ - A Oposição não corre de nada.

2�65��'(387$'2� ,5,6�6,0®(6� - Mas, Sr. Ministro, a minha questão era

sobre os genéricos, antes de formular as perguntas, que nós ouvimos e vimos pela

televisão, pela mídia, também naqueles horários que o senhor ocupou, a

ABIFARMA, se não me falha a memória, falando contra os genéricos. E eu gostaria,

Sr. Ministro, que o senhor também pudesse ocupar esse espaço nos programas,

como o senhor o fez há pouco tempo atrás, para explicar exatamente ao nosso

povo o que está acontecendo, quanto tempo vai demorar para que os genéricos

estejam aí nas farmácias, disponíveis na farmácia básica, enfim, falar um pouco

mais sobre os genéricos, que foi muito importante aquela campanha e atingiu ao

público alvo, que é o público que precisa dessa informação. 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Claro.

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- Segundo, Sr. Ministro, eu tenho lido nos

jornais e acompanhado: "Ministro Serra vai multar laboratório", "Ministro está em

cima dos reajustes absurdos de preços". Enfim, são manchetes que nós temos lido

nos jornais, acompanhado nos últimos tempos. E eu gostaria de saber, Sr. Ministro,

o que é que o Ministério fez até agora nesse sentido? E se fez...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Fez.

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- ...para com... em relação aos laboratórios

e ao aumento abusivo de preços nos medicamentos. A gente tem lido nos jornais

essas manchetes, que o Ministério está em cima, está autuando. Eu gostaria de

saber o que que o Ministério fez e se fez, se a CPI poderia ter esses documentos. O

que que foi feito até agora?

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não, nós não temos poder de autuar. Na

verdade, eu não vi nenhuma manchete dizendo isso. Se dissesse era incorreta. Eu

não tenho esse poder.

  2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- Agora há pouco, inclusive, eu tava lendo

aqui com o Deputado Rosinha vários, várias...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não o que eu tenho é. 

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

��



(Intervenção inaudível.)

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Nós apresentamos coisas à Secretaria de

Direito Econômico e ao CADE, nessa matéria.

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- Certo, mas nesse sentido eu gostaria de

saber o que é que o Ministério já tem de concreto.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Nós temos feito isso. Inclusive, como vem

pra cá o Presidente do CADE da STE, eu acho que é pertinente que eles digam. É,

agora, é... Então, as ações nossas têm se desdobrado naqueles pontos que eu pus.

Tá certo? De todos os tipos, em diversas frentes, inclusive na área dos genéricos.

Pra multar laboratório, infelizmente eu não  tenho poder pra isso. Até gostaria. Mas

reconheço que não é uma função do Governo de que cada ...

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6� -��,QLQWHOLJtYHO���

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - ... Ministério setorial controle, possa multar

de preços dentro dos setores. Agora, a questão da propaganda, de falar, é a

seguinte: toda oportunidade que eu tenho, eu falo. Agora, cadeias nacionais nós já

fazemos bastante. Quando eu disse que a Oposição não foge, que presta atenção,

é porque sempre reclama das cadeias nacionais — a Oposição e alguns partidos do

Governo —, embora é a maneira que a gente tem pra falar. A propaganda normal,

uma propaganda como aquela feita, que não falava direto contra os genéricos, quer

dizer, dá ela induz a isso, né?, ela custa uma fortuna. É a coisa mais cara que

existe. Deve custar... Você falar no� )DQWiVWLFR três, quatro minutos é uma coisa,

um custo fantástico. A audiência  é extraordinária, mas o custo é fantástico. Devo

dizer, neste caso em benefício da mídia, que a mídia deu espaço pra gente rebater.

Saiu até no�-RUQDO�1DFLRQDO�e tudo, né? Agora, realmente nós não temos dinheiro

pra fazer a mesma coisa, de botar um comunicador lendo um comunicado nosso,

que evidentemente a audiência é mais alta do que aparecer minha cara lá falando,

no horário que toca o Hino Nacional, etc. Então, aí é um problema de poder de

fogo, né?, de poder fazer publicidade. O que a gente tem é que usar todos os

espaços, inclusive o rádio, porque o rádio o acesso é muito mais fácil, porque o

tempo...O rádio tem mais tempo. Inclusive, têm rádios que precisam de encher o

noticiário. Então, aí eu não tenho parado de falar nesse assunto, sem a menor

dúvida.

2�65��'(387$'2� ,5,6�6,0®(6� - Muito obrigado, Sr. Ministro. Mais uma

questão, Sr. Presidente. É a questão, eu parei. Na sua explanação inicial, Ministro,
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eu quero deixar bem claro se eu entendi que o senhor deu a entender que existe

uma espécie de um cartel entre laboratórios que patrocina médicos e clínicas ou até

planos de saúde, para encaminhamento...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não, não. Plano de saúde eu não...

2� 65�� '(387$'2� ,5,6� 6,0®(6� - Só queria saber se eu entendi bem,

deixando o plano de saúde fora, que foi citado na seqüência. Existe essa, é, um...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não é bem cartel, porque cartel é outra

definição. 

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- Mas quase isso, né?, Sr. Ministro.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Não, não, não é um fenômeno dessa

natureza. O que eu disse é que eu li num jornal da )ROKD�GH�6�3DXOR�uma matéria

da Gabriela Sheinberg entrevistando Pedro Paulo. Pode ser? O Arlindo deve

conhecer. O Presidente do CR...

2�65��'(387$'2�$5/,1'2�&+,1$*/,$�- Pedro Paulo Monteleone.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Pedro Paulo Monteleone, com um

dirigente da ABIFARMA, em que ele, Pedro Paulo, fala disso, desse problema, de

excessiva interação laboratórios/médico, além da conta. E o representante da

ABIFARMA diz que a ABIFARMA é pressionada pra pagar viagens a congressos e

inscrições, sob pena de algumas entidades da área médica ou médicos

discriminarem os seus produtos. Eu disse até aqui antes que achei estranho que as

entidades médicas, diante de uma acusação tão grave...

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - A matéria é do dia 17 de novembro, na

)ROKD�— agora, com Internet todo mundo pega, né?, mas eu vou deixar aqui —,

Conselho Regional de Medicina, chamado CREMESC, né? Diz aqui, olha: "O

Conselho Regional de Medicina reclama que laboratórios farmacêuticos intervêm de

foram abusiva no setor médico, definindo até pauta de congresso científico". E vai

por aí. Num outro momento um  o representante da ABIFARMA diz: "Há médicos e

entidades do setor que ameaçam não receitar o remédio do laboratório, caso a

empresa deixe de pagar a taxa de inscrição no congresso". Temos uma relação de

dependência, diz. A meu ver, uma questão desse tipo aventar, embora de ângulos

diferentes, um é mais crítico sobre os laboratórios, o outro é mais crítico sobre os

médicos, por dirigentes expressivos dessas áreas, deveria ser objeto de tratamento

— ou não? — dentro das entidades. É uma evidência, pelo menos vinda de
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pessoas que se suponha responsáveis, pelo menos o caso do dirigente  do

CREMED, que eu conheço, é um homem responsável, são questões graves. Me

parece isso. Foi o que eu falei.

2�65��'(387$'2�,5,6�6,0®(6�- Muito obrigado, Sr. Ministro. Eram essas

as questões que queria colocar. Obrigado, Sr. Presidente.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.,

nobre Deputado Iris Simões. Obrigado, Sr. Ministro. Tenho a honra de conceder a

palavra por 5 minutos ao nobre Deputado Luiz Bittencourt, que é também

Vice-Presidente desta Comissão.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857� - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Eu gostaria de registrar aqui, Sr. Ministro, também o reconhecimento pela brilhante

explanação que V.Exa. nos faz das suas angústias, das suas preocupações, da

qualidade do trabalho que é desenvolvido hoje no Ministério da Saúde, com relação

ao assunto que nós estamos debatendo aqui. E também entendo que o ideal era

não estarmos todos nós aqui discutindo esse problema. Esta já é a oitava Comissão

Parlamentar de Inquérito que é instalada nesta Casa para tratar da questão do

aumento do preço de medicamento.

�1mR�LGHQWLILFDGR� - É? 

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - Oitava. E com  uma certa

ampliação, porque essa também vai tratar de assuntos relativos à falsificação de

remédios, dos insumos hospitalares, de laboratórios e a manipulação que existe

nesse mercado. Eu ouvi aqui, Ministro, atentamente as colocações de V.Exa. É

realmente um diagnóstico extraordinário. As questões sobre todos os enfoques são

observadas, são colocadas. E eu quero focar aqui as minhas colocações, em

função até do que mencionou o meu colega anteriormente, a medida que o debate

vai avançando o assunto vai-se esgotando. Eu trouxe trinta perguntas para serem

feitas aqui nesta manhã, mas várias delas já foram colocadas, explicitadas,

respondidas, inclusive colocações de outros colegas Deputados. Mas à medida que

o debate vai avançando, nós voltamos o nosso foco para uma questão que eu acho

essencial e que gradativamente, em reuniões como essa, ocorre. O nosso Relator,

o Deputado Ney Lopes, dizia na primeira reunião dessa CPI: "Nós não queremos

aqui o chá das cinco, aonde vem os Ministros, aonde vem os donos de laboratórios,

aonde vem os segmentos interessados, os Deputados, cada um faz a sua

explanação extraordinária, coloca os seus dados e vão embora, e o que a
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população brasileira realmente quer, deseja, espera, não acontece". Então, a

angústia do senhor, que quando vai procurar o remédio que o senhor tem uso

permanente ou quase que permanente...

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Não, eu não tenho nenhum ainda.

Permanente, não.

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - ...o senhor vê o preço, vê a

diferença de preço, procura o remédio similar para poder comprar um pouco mais

barato, quando a Prof.ª Ruth também faz uma menção...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - �,QLQWHOLJtYHO��

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857� - ... do remédio que ela usa, vai

procurar lá. O senhor imagina o pai de família que tem quatro, cinco, seis filhos e

que ganha um salário mínimo de 136 reais, que muitas vezes é obrigado a usar o

remédio continuamente. A angústia que esse pai tem de promover o tratamento dos

seus filhos, de promover a segurança de saúde da sua família. E as lavadeiras, os

motoristas de táxis, os pequenos trabalhadores. Cinqüenta e três milhões de

brasileiros recebem salário mínimo. Nós temos que ter consciência disso aqui,

nesse debate. Cinqüenta e três milhões de brasileiros recebem 136 reais por mês.

Eu vejo, Ministro, que alguns pontos já estão definidos nesse debate, nessa

discussão. Nós sabemos quantos laboratórios existem hoje no País trabalhando no

setor de produção, de medicamentos. Desses laboratórios, são quase quinhentos

laboratórios produzindo medicamentos no Brasil. Desses quase quinhentos, 71 são

laboratórios multinacionais, e a eles está o faturamento direto, na ordem de quase

80% desse mercado. E um mercado que não é pequeno. É um mercado que é o

nono do mundo, já é quase 13 bilhões de dólares...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�-  Não é o nono...�3HU�FDSLWD é. 

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- ... e caminha para 15 bilhões de

dólares com as projeções que são feitas pelo próprio setor, pelo sindicato, pela

própria ABIFARMA. Não somos nós que estamos fazendo e apresentado esses

dados. Desses medicamentos que são comercializados no Brasil, 473

medicamentos tiveram um aumento, os 473 mais vendidos também, tabelas do

Governo, da ABIFARMA, tiveram um aumento na ordem de 48% em média. Em

alguns casos eles tiveram, em alguns casos, eles tiveram, alguns casos, em torno

de 50, 150 até 160%. A inflação esteve aí, conforme o IPCA, em torno de 6% neste

ano. Nos últimos quatro, nos primeiros quatro anos do Plano Real, ela chegou a
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atingir níveis aí de aproximadamente, arredondando, 13%. Quer dizer, essa é uma

ação objetiva, concreta do Governo. Então eu sei do esforço que V.Exa. faz, que o

Ministério procura atender essas demandas. Eu peço uma tolerância de V.Exa.,

ilustre Presidente. Não é a mesma, talvez, concedida ao Sr. Ministro, mas que eu

possa concluir aqui o meu raciocínio e as minhas colocações.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Desde que V.Exa. não

seja tão longo demais, que não prejudique os demais.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Não tão longo quanto o Ministro.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Não se trata de

comparação com o Ministro, mas isso é diferente, Deputado.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857� - A queda... a queda de patente,

por exemplo, mencionada aqui pelo Deputado Arlindo Chinaglia, quando um

produto sai do mercado ou quando encerra o período patentário, ele é produzido a

preço de 80%, 90% mais baixo do que o medicamento que estava ali anteriormente

pelas empresas concorrentes. Então, os focos, à medida que a gente vai

concentrando essa questão no que interessa à população, o aumento abusivo do

preço de medicamento neste País, o Governo tem que ter medidas imediatas, o

Governo tem que ter medidas não-protelatórias, o Governo tem que ter medidas

que efetivamente vão decidir essa questão. E V.Exa. sabe mais do que ninguém,

como todos nós aqui também sabemos, que não é só o Ministério da Saúde que

tem responsabilidade nessa área. Talvez o setor de medicamento tem uma

responsabilidade, aliás, está afeto à responsabilidade de inúmeros Ministérios: o

Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Indústria e Comércio, o

Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, cada um com

sua política específica determinando uma ação que possa, em determinado, com

um determinado resultado, criar mecanismos de controle de aumento do preço de

medicamento no Brasil. Então eu me pergunto aqui, Ministro — e aí eu quero usar

colocações feitas por V.Exa. na imprensa brasileira em vários jornais: na )ROKD�GH

6�3DXOR, no -RUQDO� GR� %UDVLO, no 2� (VWDGR� GH� 6�3DXOR. V.Exa. tem declarado

sistematicamente que está indignado, que está fazendo cara feia, que está

preocupado e que existe um abuso dos laboratórios multinacionais na questão dos

preços de medicamento. Concretamente, o que que o Governo — aí eu não quero

dizer o senhor —, o que que o Governo está estabelecendo como ação concreta?

Porque essa população que está aí ficando sem condição de comprar o remédio —
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e aqui está o nosso ilustre Relator, que é jurista —, ela sofre hoje de uma situação

curiosa no Direito, que chama o SHULFXOXP� LQ� PRUD, que é uma situação que

consiste na iminência da produção de um dano irreparável em virtude da possível

infração identificada. Neste caso, quando se trata de direito difuso, o dano a ser

verificado é o dano ao mercado, à coletividade, à saúde pública da população

brasileira. Então, nós não podemos esperar. O senhor citou o caso da AIDS, mas

eu posso citar aqui o caso dos diabéticos. A insulina tem subido assustadoramente.

Existe 65 milhões de brasileiros hoje que tomam sistematicamente remédios. São

doentes cardiovasculares, hipertensos, problemas neurológicos, problemas

gravíssimos em todos os aspectos e que de uma certa forma ou de outra interferem

ali na saúde, na vida do cidadão, até pelo princípio da essencialidade, porque

remédio não é eletrodoméstico, não é combustível; remédio é saúde, remédio é

vida. Então eu quero aqui, Sr. Ministro, fazer aqui... Quero fazer uma colocação.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, peço a

V.Exa. que conclua. V.Exa. está falando há nove minutos. São cinco minutos o

tempo deferido a cada Deputado. De forma que eu pediria a compreensão de

V.Exa.

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - V.Exa. terá a minha

compreensão e estarei concluindo. O Ministério da Saúde compra,

aproximadamente, 1 bilhão de medicamentos por ano. E há uma estimativa que as

três esferas de Governo — Governo Federal, Estaduais e Municipais — chegam a

adquirir em torno de 3 a 4 bilhões por ano de medicamentos. Isso são dados da

Agência Nacional de Vigilância Sanitário. Eu poderia saber, Ministro, se existe um

mecanismo de barreira, com esse poder de compra que tem o Governo nas sua

três esferas, de estabelecer um instrumento controlador de preço, regulador de

preço. E outra questão, o Deputado Magela mostrou aqui o... O Deputado Magela

mostrou aqui o caso da Novalgina. A )ROKD�GH�6�3DXOR trouxe aqui mais de 300

medicamentos similares que estão praticamente nessa situação. São remédios que

são vendidos 3, 4, 5, 6 vezes, 8 vezes até mais barato do que os remédios ditos de

marca. Se a Lei dos Genéricos, ela é tão importante pra inclusive estabelecer essa

competitividade de mercado, dar segurança ao cidadão, por que que o Governo tem

flexibilizado na sua efetiva aplicação? Está havendo recusa. Era pra agosto, nós já

tamos chegando em dezembro, no final de dezembro, e há uma resistência dos
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laboratórios multinacionais de aplicar a Lei dos Genéricos. O Governo tá perdendo

essa oportunidade.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Concluiu, Deputado?

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Concluí, ilustre Presidente.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o Sr.

Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Bom, primeiro, eu não tenho a evolução.

Pegando os pontos do preço da insulina... A insulina, em todo caso, não é

patenteada, não é um problema de quebrar a patente. 

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857� - Eu não tô nem questionando a

questão do remédio patenteado, nem entra na CPI.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Eu pediria... A palavra

está assegurada ao Sr. Ministro e nós devemos...

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Eu até recebi ontem, por acaso, um

fabricante de insulina, reclamando que nós temos pago, o Governo, um preço cada

vez menor. Ele reclama. É produtor, quer vender, não quer redução de preço.

Inclusive nós estamos ampliando o número de doentes/ano — só para lhe dar uma

idéia —, graças a melhores compras, de 173 mil, no ano que vem, pra 550 mil.

Nunca houve isso na nossa história, mas enfim. Agora, eu quero dizer o seguinte:

pra mim, no meu enfoque muito objetivo, não há diferença de comportamento do

ponto de vista de interesses de empresas estrangeiras e empresas nacionais. Os

dois aumentaram. É preciso ter essa questão em mente. Então não vamos aqui

levar a coisa prum lado... É evidente que aqueles que têm patente, que lideram, que

têm mais marcas de fantasias, etc., aparecem mais. Eu disse no programa do Jô

Soares — até fazendo humor — que ninguém é inocente. Inclusive quando entrou a

questão dos genéricos, houve duas propagandas tendenciosas: uma, que

procurava dizer que similar é genérico; e a outra, que procurava dizer que genérico

é similar, tudo sub-repticiamente ou mais claramente. Eu combati as duas. Alguns

vestiram a carapuça porque se sentem mais culpados ainda. Por exemplo, aquela

propaganda subliminar que apareceu mais contra os genéricos, feita provavelmente

por uma má agência de publicidade, mas que de alguma maneira envolveu esse

setor, inclusive acabou funcionando o contrário, porque a própria mídia não aceitou

isso muito. Na verdade, o que eu quero das entidades de laboratórios que sejam

interlocutores, não lobistas, gente com um comportamento antigo. Isso não funciona
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comigo, não funciona com o Ministério da Saúde e não funciona com o Governo.

Agora, é... Por isso, inclusive, que nós agora só aceitamos falar com laboratórios,

não entra mais entidade como tal, a menos que elas adquiram um comportamento

à altura da responsabilidade como nós levamos a saúde. Bem, é... no caso... Então,

não é um problema de multinacional e empresa nacional. Isso é importante ficar

claro. Segundo, deixa eu mencionar uma coisa. O câmbio — viu, Deputado

Chinaglia, isso é número, é importante —, o câmbio apreciou-se muito. Eu até fui...

Ninguém ignora que eu sempre fui crítico dessa apreciação excessiva durante o

Real, nos primeiros anos. Mas os preços não caíram. Quando câmbio... O Brasil

vive uma situação esquizofrênica em matéria de câmbio. Viveu alguns anos com o

câmbio supervalorizado, e outros anos... e agora o câmbio superdesvalorizado,

longe de um equilíbrio que a meu ver seria desejado. Mas quando o câmbio

apreciou, não baixou o preço, devia ter baixado. O componente importado ter essa

importância e agora que desvalorizou tem pressão pra subir. Claro! Tem

componente importado, sobe custo. Eu só estranho é o comportamento

assimétrico, no caso; é uma simetria, porque quando aprecia não baixa, quando

deprecia sobe. Além disso, outra — eu tô falando porque me parece importante pra

complementar a análise inicial —, outra questão é a seguinte: o custo, mesmo que

importe a matéria-prima... Pega aí essa tabela que eu dei desses dois laboratórios

alemães que importam essa substância. Vai ver que é preço de banana. Tá certo!

Acho que é mais barato do que banana o... a substância. Quer dizer, o componente

importado, mesmo importando toda a substância, no preço final, é muito pequeno,

porque entra tudo: fabricação, mão-de-obra, PDUNHWLQJ, embalagem, transporte,

nossa! Então, é... o impacto, numa desvalorização, evidentemente, é muito relativo.

O argumento que poderia ser usado, por que que a apreciação do câmbio não

implicou em rebaixa de preços, serve também que não deveriam implicar nesse

aumento que chegou a ser reivindicado esses custos que se passou etc. Eu, no

caso de laboratório, não tive esse tempo e essa possibilidade, mas, no caso dos

insumos hospitalares, nós... Comecei a chamar produtor por produtor, olhando cada

um, telefonando, fazendo etc., pra ver... pra "relativizar" muito essa coisa: "Não,

agora vai ter que ter tudo no preço etc." É... A questão do genérico, não houve

recuo nenhum na questão dos genéricos. Nenhum. É que genérico passou a ser

confundido com o rótulo do... do medicamento, tá certo? Não houve recuo nenhum.

Outro dia saiu — num outro assunto: planos de saúde: "Consumidores perdem o
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direito de tratamento odontológico". Manchetes dos principais jornais. Tenha a

santa paciência! Aí é que o editor não leu a matéria. E aí põe o título sem ler. Que

direito tem hoje, nos planos, de atender... atendimento odontológico. Não é isso!

Apenas não se incluiu mais atendimento odontológico na obrigação do plano de

referência, que vai ter que pagar mais. Não havia direito nenhum nesse... Tomara

houvesse um direito que os planos privados, de graça, pagassem tratamento

odontológico. Então, às vezes a imprensa publica recuo, não houve recuo algum. É

a época de regulamentar. Genérico, passou a vida inteira sem ter. Estados Unidos

e México, demorou dez anos pra implementar, nesses países! A gente tem que

fazer a coisa mais rápida, mas dentro de cuidados, com critérios, com tudo. Isso é o

que tá sendo feito. Não houve recuo nenhum nessa matéria. Não houve. Inclusive...

Quem fala que houve recuo não mostra que houve recuo. Não houve recuo. Ah! o

Deputado Magela levantou uma questão. Isso não é recuo, é uma interpretação que

se deu etc., mas não é recuo.

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�- Mas é um problema.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não, mas não voltou atrás nos genéricos.

É isso que eu tô dizendo. Que vai... Ah! vai demorar mais. Não. O que tá

dependendo agora é ter registro, tá certo? Uma flexibilização que nós fizemos, que

na verdade é a favor de sair logo, aceitar testes do exterior desde que a gente

possa certificar. Pra mim, o genérico que vier do Canadá ou dos Estados Unidos, se

tiver aquela coisa, a gente examinar como foi feito o teste, eu tendo a aceitar. Eu

acho que não tem nada de mais isso. Mas nós flexibilizamos nessa direção, de

poder fazer teste em laboratórios estrangeiros, desde que reconhecidos por nós.

Convenhamos, se alguém for criticar isso, é pelo excesso de rapidez, e não pelo

contrário. Agora, é... Por outro lado, as medidas, eu já falei aqui: farmácia básica,

aumento de produção em laboratórios oficiais pra pegar os extratos de menor renda

— esses que V.Exa. se refere, que ganham pouco —, a excepcionalização nas

patentes, os genéricos, monitoramento, a disposição de induzir os planos de saúde,

a questão das farmácias — que nós temos que debater; eu não tenho uma fórmula

—, a sugestão quanto ao debate da tributação, que precisa ter força política. Se o

Congresso quer, pode fazer uma lei complementar. Depende só do Congresso. Não

precisa nem ser iniciativa do Executivo, porque... é... Eu acho que, no caso de

ICMS, pode ser feito isso. A famosa Lei Kandir foi iniciativa do Deputado, que

mexeu na... no... na legislação do ICMS. E por aí vai: a questão das vacinas, o
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controle do superfaturamento, que eu fiz essa sugestão agora. Por aí vai nossa

linha de atuação. Mas o Presidente aqui tá aflitíssimo com a hora. Eu também tô

começando a ficar, pelos compromissos. Então, vamos adiante.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa. .

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�- Questão... só

2�65��35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Consulto o Deputado

se ele deseja fazer réplica.

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�- Só... Eu queria fazer uma... uma

pergunta que o Ministro acabou de falar sobre... trinta segundos, pra ver se ele tem

condições de responder.

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Mas eu... Primeiro,

deixa eu assegurar a réplica ao Deputado. Depois eu posso abrir uma exceção a

V.Exa. Senão...

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�- Se me permite.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Senão, qualquer

Deputado...

2� 65�� '(387$'2� *(5$/'2� 0$*(/$� - Não, não... Não serei

impertinente. Mas, se o Deputado me permite, só o seguinte: o Ministro deu um

exemplo de que aqui em Brasília se baixou o... o imposto nos medicamentos.

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Cristovam Buarque.

2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�- Há algum estudo...

�1mR�LGHQWLILFDGR� - Baixou um pouquinho.

2� 65�� '(387$'2� *(5$/'2� 0$*(/$� - Há algum estudo de que isso

tenha refletido no preço final? O... os...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Por exemplo, o remédio da Dra. Ruth, que

eu mandei comprar na farmácia aqui, mais pra ver. Aqui era um pouquinho mais

barato do que ela pagou em São Paulo.

2�65��'(387$'2�-26e�521$/'2�- Pela ordem, Sr. Presidente.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem.

2�65��'(387$'2�-26e�521$/'2�- Sr. Presidente, parece-me que faltam

quatro ou cinco Parlamentares ainda se pronunciarem. E realmente nós estamos no
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adiantado da hora. Então, quero sugerir a V.Exa. que todos façam as indagações

ao Ministro, e o Ministro no final responderia a todos.

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Se os Deputados

concordarem. Tem o Deputado...

2�65��'(387$'2�$/&(8�&2//$5(6�- �,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Que é?

2�65��'(387$'2�$/&(8�&2//$5(6�- �,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Perfeito.

2�65��'(387$'2�$/&(8�&2//$5(6�- �,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Eu acho que... eu acho

que nós podíamos... Se cada Deputado tentar respeitar o tempo, nós podemos

fazer um pingue-pongue. V.Exa. vai replicar, Deputado?

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�� 

2�65��35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Então, tem a palavra

V.Exa. , por três minutos. Peço que atenda o Regimento, não a mim.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Sr. Ministro, em momento algum,

eu quis colocar aqui uma diferenciação de laboratório multinacional e nacional. Eu

quis levantar aqui a questão que são 71 laboratórios que praticamente controlam o

mercado de medicamentos no Brasil. Quer dizer, é mais fácil para o Governo

controlar 71 do que controlar 468, até porque, em função de todas as denúncias

que existem... Nós já solicitamos no Ministério, na Secretaria de Acompanhamento

Econômico, no Ministério da Fazenda, informações, as medidas que o Governo tem

adotado contra esses laboratórios.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Eu acho bom. É importante.

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - E são pouquíssimas. Nós

sabemos que, depois das audiências que houve lá na Comissão de Defesa do

Consumidor é que a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que tem-se

portado muito mais como defensora, muito mais como defensora dos laboratórios e

da indústria farmacêutica do que como defensor dos interesses da população

brasileira. O outro ponto que o senhor coloca aí, inclusive com muita propriedade,

com relação à valorização cambial e desvalorização cambial, aliás, é que o que tá

ocorrendo hoje no mercado mundial com essa globalização é que os preços dos

insumos principais eles estão reduzindo, Ministro! Existe aqui alguma substância —

como é o caso da ampicilina, a azitromicina, a ciprocacina, diclofenaco —, várias
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substâncias químicas eles estão reduzindo em dólar, em cotação de dólar, em torno

de 40%, 50% no mercado internacional. Quer dizer, e... e o medicamento no Brasil

continua subindo!

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Me permite? Mas os nacionais podem

importar e fazer. Por que que não fazem?

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Tudo bem. Então, eu tô dizendo...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Eu acho que deviam fazer. Chega...

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - ...quais os mecanismos de

controle que o Governo tá fazendo pra baixar o preço do medicamento em geral?

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Chega o que tem. Eu já falei disso tudo.

Eu não vou repetir. Agora, esses nacionais, que V.Exa. magnifica, eles podem

importar o mais barato, fabricar e vender mais barato. Não fazer como... como o

remédio que eu apontei aqui, pra hipertensão, que o similar nacional custa igual o...

o estrangeiro. Na verdade, por que que não fazem mais barato? Tá certo? Dou até

o nome do laboratório. Não tem... não tem problema nenhum. É... é...

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Mas faz, Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Tá aqui, ó.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- O laboratório nacional, em alguns

casos, faz.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Oh! eu tô... eu tô lhe dando o exemplo...

Não é pelo fato de ser nacional que tá um (LQLQWHOLJtYHO)...

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - Não tô colocando isso na

questão.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - ... pra transformar a saúde ou a produção

de remédios em filantropia.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Eu tô...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Olha, o laboratório Biosintética é nacional

e o Aché é nacional. Eles fabricam igual o produto da Merck Sharp e põem o

mesmo preço. Tenha paciência!

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - O que eu tô colocando aqui,

Ministro, e com muita impaciência por sinal, é as ações que o Governo tem deixado

de fazer no sentido de...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não tem deixado.
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2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - ...controlar o preço do

medicamento.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não tem deixado.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Tem, Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Bom, (LQLQWHOLJtYHO) outro.

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - Tem, Ministro. Tá aí o...

medicamento... CPI é pra isso: pra estudar o avanço do preço do medicamento.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - A CPI... A CPI não é pelo que o Governo

tá deixando de fazer; a CPI é pra afundar e contribuir.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857� - Mas quem que controla o preço

do medicamento no Brasil?

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Nunca se fez tanto em torno de

medicamentos quanto as medidas que eu apresentei aqui. Agora, vamos

aprofundar? Vamos.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Aí V.Exa. tá tendo o raciocínio de

economista, não é de engenheiro.

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$ - Não. Não tô tendo nem de economista

nem de engenheiro; tô tendo de homem público e tô tendo também de quem falou

todo o tempo aqui...

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - Ministro, eu tenho aqui uma

declaração...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Até agora eu só falei disso. V.Exa. tá me

induzindo — tem todo o direito — a repetir tudo. Podemos repetir. Lembra aquele

filme que todo dia repete, com o... — como é o nome dele? Esqueci o ator —, que

todo dia repete? Não, eu topo fazer isso. É minha obrigação. Podemos voltar tudo

atrás e falar tudo de novo.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Eu até, Ministro, respeito...

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra V.Exa.,

Deputado, pra concluir, por gentileza.

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Eu respeito o trabalho que V.Exa.

tem feito lá e fiz a... tive aqui a... a certeza de registrar essa afirmação. O que eu tô

dizendo é o Governo. O Governo tem-se omitido em muitas questões. Não foi

como, por exemplo, o PROER, a eficiência que o Governo teve pra aprovar aqui a

CPMF, as ações que o Governo faz pra desenvolver determinados projetos em
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prazo recorde. O que nós estamos questionando é que essas ações têm que ser

direcionadas também na questão da saúde pública, e V.Exa. sabe disso.

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - (,QLQWHOLJtYHO�) 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não vou contra-replicar, não porque não

devesse, mas pela questão do tempo... 

2�65��35(6,'(17(�(Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado, a

V.Exa. Com a palavra o Sr. Ministro, pra concluir a resposta.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Não, já... já falei. Se eu... se eu for entrar

agora nessas outras questões, nós não saímos mais daqui.

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - É verdade, Sr.

Ministro. E V.Exa. não está aqui pra responder sobre isso também.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Só quero lembrar o seguinte: o PROER...

Nós montamos um programa, que não tem andado como eu queria... Os Deputados

da área aí sabem que aquele financiamento das Santas Casas, uma das exigências

que nós fazemos pra enquadrar no programa é a questão dos... dos preços, que

entrem na nossa tabela, entendeu? Por exemplo, a Santa Casa, pra entrar, ela tem

que entrar na nossa tabela, porque nós estamos interessados em que ela se

administre melhor.

2� 65�� 35(6,'(17(� (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado,

Ministro. Com a palavra... O Deputado Eduardo Jorge teve que se retirar — pediu

escusas —, o Deputado Osmânio Pereira também teve que se retirar pra cumprir

compromisso e também o Deputado Arnaldo Faria de Sá e o Deputado Dr. Rosinha.

De forma que restam ainda cinco Srs. Parlamentares. Peço a compreensão de

todos e começo pedindo ao Dr. Heleno, a quem concedo a palavra por cinco

minutos. Se puder, não precisa gastar os cinco, Deputado. Se falar menos...

Obrigado.

2�65��'(387$'2�'5��+(/(12� -�E não quero réplica. Ministro, eu tenho

que tecer um elogio, primeiro que eu estou aprendendo aqui; segundo, é que eu vi

um espetáculo não de tempo. Tempo eu não vi aqui. Eu vi um espetáculo

informativo do qual eu era um ignorante, e todos nós ignorantes. Mas deparamos

com a primeira pergunta, e a primeira pergunta veio à luz de uma preocupação

espetacular para nós. Em janeiro, agora, de 2000 nós vamos ter uma forma

retroativa justamente das patentes, e as patentes, eu digo ao Ney, estou entrando

agora com "marreco" novo Ney, mas eu posso dizer que vocês erraram na patente.
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Como é que vocês deixaram para o Presidente ser culpado depois, ou mesmo o

Ministro ou qualquer outra pessoa, e não exauriram essas 24 mil patentes que vão

sofrer agora, ela vai aparecer justamente como débito. Isso vai sofrer. Vai sofrer no

meu bolso, bolso dos meus parentes, bolso de toda a minha comunidade e do

Brasil todo. O que nós temos de fazer aí, o que eles querem em janeiro de 2000, de

acordo com a �LQLQWHOLJtYHO�, é fazer valer os pedidos de patentes anteriores a 97, as

que não entraram na SLSHOLQH, dando direito de monopólio aos que... ao domínio

público, quer dizer, o que era de domínio público eles vão passar a ter direito a

receber. Lógico, se o Ministério está gastando 800 milhões em medicamento, vai

gastar 10 mil, não sei, 2 bilhões, uma coisa sim. É assim que eu vejo o quadro. Mas

aqui eu digo: depende de todos nós outros aqui, sem bandeira, apenas com um

pouco de amor, amor à terra, amor ao objetivo de dar cinco passos à frente. Mas

como? É criar um projeto, lei para banir essas 24 ou mesmo me pedir uma medida

provisória para banir essas 24. Não podemos. Temos oito dias ou quinze dias para

fazer isso. Aí, o que eu vou cobrar dos meus colegas, se isso acontecer, mas vou

cobrar assim na cara como eu faço. São meus amigos, são minha família, mas eu

vou cobrar a vocês se não tiver uma manifestação a favor disso, independente de

partido e de estrela. Isso é uma primeira coisa que eu faço. Segundo, meu Ministro,

eu peço aqui, e posso dizer ao senhor numa forma aqui: o seu jeito é brejeiro e

matuto, mas olha, foi a melhor dissertação que eu vi sobre um Ministério. Por isso,

dou parabéns aqui ao Nelson, dou parabéns ao Ney, por ter fixado esta... 

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - �,QWHUYHQomR

LQDXGtYHO��

2� 65�� '(387$'2� '5�� +(/(12� �� Aí, eu concordo... Sr. Ministro, eu

concordo que o Serviço de Vigilância Sanitária seja imprescindível e represente um

avanço considerável. No entanto, a taxa de fiscalização me parece exorbitante,

principalmente para as empresas nacionais, que na sua grande maioria são de

médio e pequeno porte. Muito bem, Sr. Ministro, mesmo com descontos

concedidos, isso já mostra a força do Ministro por V.Exa., as taxas estão pra lá de

Bagdá. Isso tudo sem entrarmos na análise da sua constitucionalidade, porque taxa

é serviço e não espaço. Então, Sr. Ministro, por isso eu pergunto: isso não cerceia

os custos das empresas, que ficam desestimuladas a investirem em novas áreas

industriais, já que a taxa é paga por área, não por indústria, quer dizer, é paga sim

por... Eu não sei, especificamente, parece, assim, por ampola ou mesmo por área
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de ampola, área de... de... como é que se diz, assim, não sei bem, tecnicamente,

mas eu quero o esclarecimento do Ministro. Segundo, isso interessa ao Governo?

Terceiro, isso não encarece ainda mais o produto? Quarto, isso não inviabiliza a

empresa nacional? Porque não é comparando não, é que as empresas nacionais,

quando... Elas podem... Todas elas, às vezes, equiparam o preço. É isso que eu

estou notando aqui. É porque elas compram patentes, então, têm que pagar

também, tem que ser. Não pode ser mais baixo, porque não vai vender, porque vão

dizer que é péssimo produto, e se for mais alto não vai vender. Então, tem de

igualar. Quinto, isso não desestimula a industrialização, favorecendo a importação

do produto terminado? Então, meu Ministro, só isso. Eu estou satisfeito e ganhei o

dia hoje e logo mais, eu tenho certeza, na minha análise, eu vou dizer: eu fiz

alguma coisa para o meu País, minha cidade de Duque de Caxias e para o meu

Estado.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Dr. Heleno,

pela sua compreensão, nobre Deputado Heleno. Com a palavra o Sr. Ministro.

 2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Brevemente. A questão de patentes, nós

já discutimos, é mais uma... V.Exa. sublinha a importância desse assunto e a

urgência. Estou inteiramente de acordo.

2�65��'(387$'2�'5��+(/(12 - Exatamente, temos quinze dias.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�- Segundo, a questão das taxas, quando o

Dr. Vecina vier vai poder ser discutida com mais detalhes. Mas nós isentamos as

micros; isentamos 90% de pagamento das pequenas; reduzimos 60% o nível das

taxas. Me parece um exagero das empresas dizer que inviabiliza o funcionamento,

não é? Eu me lembro de quando veio o pessoal do sal, dizendo que nós tínhamos...

paramos de dar iodo de graça pra eles. Eu fiz um cálculo, dava uma perda pra cada

empresa de 10 mil reais por ano, menos até, era uma coisa ridícula. Se a empresa

vai fechar por causa disso é porque ela está quebrada. Ou agora, as empresas de

planos de saúde, nós vamos cobrar pra agência 11 centavos por mês, sem levar os

descontos pro consumidor. Se alguma empresa vai quebrar por causa disso é

porque, realmente, já tava quebrada. Eu não estou dando o exemplo deste aqui,

porque eu acho que isso pode ser examinado mais em detalhe. E se realmente

houver essa situação de abusividade, de viabilidade nós podemos revisar, mas eu

acredito que não existe realmente. Em todo caso o Dr. Vecina está escalado aqui

pra vir e ele pode trazer a planilha direito, porque eu não trouxe aqui agora.
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2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Sim.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Muito obrigado, inclusive, pelas

referências que V.Exa. fez à exposição.

2�65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Heleno, obrigado Ministro. Com a palavra o Deputado Alceu Collares.

2�65��'(387$'2�$/&(8�&2//$5(6�- Eu estava disposto a surpreender

o Ministro de não participar com nenhuma formulação, mas vou fazer rapidamente,

porque o tempo está se esgotando. Considero também que o seu trabalho tem sido

bom, dentro do Governo que V.Exa. está integrando, que não pode ser diferente.

V.Exa. tem compromisso com o Governo e o Governo, ele tem tido uma

preocupação muito pequena, muito limitada com o aspecto social. Agora mesmo,

pra votar a PEC, se não fora contar de longe, ainda que fosse, com a compreensão

de V.Exa., nós não tínhamos votado aqui. Mas a área econômica sempre se

prevalece com a área social. Não é só neste Governo, isso vem historicamente

sendo esmagado. O que se pergunta é se V.Exa., nestas sugestões dadas,

apresentou alguma sugestão no sentido de que a tributação no campo da incidência

sobre os medicamentos pudesse ser alterada agora na reforma tributária. Primeiro

item. O segundo item é saber se com a experiência que V.Exa., embora sendo

engenheiro, está adquirindo no campo da saúde pública, se há uma preocupação

com a elaboração de um projeto de lei de forma abrangente, estabelecendo uma

política nacional de medicamentos, que eu espero que esta CPI ao seu término

possa também trazer boas contribuições para que se possa atingir uma legislação

capaz de, efetivamente, trazer resultados positivos, pelo menos, para o povo pobre.

E o terceiro é que numa das reuniões da Seguridade Social que fizemos, vários

integrantes do Governo, vários integrantes do Governo, não só o Ministério da

Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda... Eu perguntei se esses

setores de quando em quando se reuniam para discutir o problema da saúde

pública, e eu tive do representante do Ministério da Fazenda a informação de que

nunca se reuniam. Como é que pode haver coordenação governamental, se

porventura neste setor, que eu acho que tem que ser coordenado pelo Ministro da

Saúde, tem que ser coordenado pelo Ministro da Saúde, esses Ministérios todos,

esses setores que tratam também direta ou indiretamente com a saúde devem ser

devidamente coordenados. Eu não formulo nenhuma pergunta, mas coloco agora

no campo da propaganda enganosa por que se admite que o cigarro faça
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propaganda e depois o Ministério da Saúde diz que aquilo pode causar câncer?

Aquilo não é uma propaganda enganosa? Por que não proibir aquilo? Por que não

impedir que a televisão esteja fazendo, permanentemente, esse tipo de

publicidade? Eu acho uma contradição advertir que pode gerar o câncer, que pode

dar o câncer, mas permitir que se faça a publicidade. Não lhe peço nenhuma

resposta, porque sei que V.Exa., guardadas as devidas proporções e também,

quem sabe, a forma de dizer ... Não é propriamente um prisioneiro e um refém de

um governo, mas sofre as conseqüências no campo da saúde.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Governador

Alceu Collares. Com a palavra o Sr. Ministro, que não está obrigado a responder,

mas seguidamente...

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Não, não, mas são vários pontos.

Primeiro, eu quero dizer, a respeito da política social do Governo, é... a minha

convicção é que é uma boa política, que o principal problema social do Brasil não

vem da política social, vem do lento crescimento, que tá associado ao desemprego.

Houvesse mais crescimento e mais emprego, a política social, que é boa, estaria

bem mais realizada nos seus objetivos. Segundo, tenho tido uma cobertura enorme

pras ações da saúde do Presidente da República, senão não teria podido tomar

diversas iniciativas nem aumentado modesta, mas significativamente, os recursos

do setor. Terceira, tributação. Eu não tomei iniciativa, porque isso, na minha

opinião, não é matéria constitucional. Nós não podemos pôr na Constituição

imunidade pra medicamentos. Tá certo? Porque isto, na mão dos nossos

tributaristas, depois tudo vai virar medicamento, porque a minha experiência de

matéria tributária, que é vasta, sempre me... me torna cauteloso quanto a isso. Eu

acho que é propósito de lei ou de acordo do CONFAZ. Eu não levei pro CONFAZ

porque eu queria primeiro os insumos hospitalares. Se levar tudo, não obtém nada.

Agora, isto pode ser tanto no âmbito do CONFAZ, quanto no âmbito do próprio

Congresso em matéria de lei complementar. É... Nós temos uma política nacional

de medicamentos, que está publicada inclusive, mas é... não tem muito a ver com a

questão preços, etc, e nós vamos ampliá-la nesse sentido. Mas estamos

recolhendo experiência na matéria. A questão de cigarros, eu queria mencionar

uma coisa importante. Nós mandamos pro Congresso, tá aqui parado, um projeto

de lei que amplia a restrição à propaganda de cigarros. Pelo meu gosto, eu proibiria

inteiramente. Mas a gente tem que ir fazendo pouco a pouco.�
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2�65��'(387$'2�*(5$/'2�0$*(/$�-�A Oposição vai te ajudar.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$�� Bom, mas nós, é... Esse projeto tá aqui há

mais de um ano, Deputado Collares, que estica das nove pras onze da noite a

proibição. Resolve? Não, mas chateia mais e dificulta mais. Tá certo? Então, eu

acho que o Congresso devia pegar esse projeto. Ele está aqui, mandado pelo

Governo, né? Então, eu acho que isso devia ser recolhido aqui. V.Exa. me deu uma

oportunidade pra lembrar esse... esse tema aqui. Eu tenho uma posição impessoal

mais radical. Mas, nessa matéria, a gente tem que ir avançando pouco a pouco. Eu

quero dizer que, inclusive na OMS... A OMS, a Organização Mundial de Saúde,

montou uma Comissão de três pessoas — dois Ministros de Saúde de países

nórdicos, não me lembro quais são, e o terceiro é do Brasil; não sou eu, porque eu

não teria condição de ficar me deslocando, mas indicamos uma pessoa do

Ministério — pra analisar 30 milhões, que naturalmente não vai ser assim, 30

milhões de páginas, documentos da indústria de tabaco no mundo, inclusive

mostrando a estratégia dessa indústria de induzir pessoas da própria Organização

Mundial da Saúde a ter comportamento menos agressivo contra a indústria. São

coisas gravíssimas. Mas, eu...eu menciono que foi escolhido um brasileiro, uma

brasileira no caso, tal é a firmeza da nossa posição nessa matéria. Mas eu acho

que se a gente puder, puder ampliar a restrição à propaganda, seria muito boa.

Com relação às frases... Um Ministro é da Suíça e outro dos Estados Unidos. Com

relação às frases, eu, claro, tem a propaganda e vem a frase. Eu só tenho um

consolo: nós tornarmos as frases mais duras. Não diz mais assim: "O cigarro pode

causar câncer". Ele causa câncer, porque não tem dúvida. "Causa impotência",

porque a indústria de cigarro se volta para os jovens, pra ter viciados por quarenta,

cinqüenta anos mais. E os jovens são muito sensíveis a essa questão da potência

sexual, mais do que a média. Então, eles precisam saber que causa impotência.

Cigarro causa, não é... que apenas pode causar, etc. Então, nós estamos com

frases mais terminativas, que eu mesmo, quero confessar a V.Exa., supervisionei.

Só perdi uma, que eu queria incluir e que não deixaram, que era: "Sabe o que o

cigarro disse pro fumante? Hoje você me acende, amanhã, eu te apago". O pessoal

achou que era um pouco exagerado, deixamos pra depois. (Risos.)

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Ministro.

2�65��'(387$'2�$/&(8�&2//$5(6�- Eu acho, eu acho que o Ministro tá

fazendo força. Nós temos que respeitar; temos que respeitar.
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2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado,

Deputado Alceu Collares. Com a palavra o Deputado Márcio Matos, por cinco

minutos.

2� 65�� '(387$'2� 0È5&,2� 0$726� - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr.

Ministro, provavelmente o que eu vou tocar aqui não vai ser objetivo, talvez, de uma

investigação mais profunda da CPI dos Medicamentos, mas que eu julgo de suma

importância com relação ao custo, ao encarecimento do atendimento

médico-hospitalar, mais no campo curativo. O... Hoje, infelizmente, o foco, o foco de

tudo isso acho que é o médico, porque ele pode fazer com que uma pneumonia, o

custo dela chegue a x, y ou z, dependendo muito da sua consciência profissional,

da sua formação e dos mecanismos que ele têm em fazer o diagnóstico.

Infelizmente, o médico hoje atende mal a parte física da doença. O emocional, o

social, o humano fica relegado a um segundo plano. Então, essa falta dessa

convivência médico-hospitalar torna muito difícil realmente fazer o diagnóstico.

Então, nós temos aqui diagnósticos não feitos, ou mal feitos, em decorrência dessa

deficiência e também em decorrência da dificuldade que o médico hoje encontra no

sentido de ter seus exames subsidiários necessários para realizar este, esse

diagnóstico. Então, nós temos aí uma baixa resolutividade desses casos. Eu vejo lá

no interior do Paraná, constantemente, a questão da hospitalização freqüente de

doentes crônicos, diabéticos; é o doente pulmonar crônico ou cardíaco, que

simplesmente somente se internam porque infelizmente faltou a medicação, faltou o

controle ambulatorial mais importante. E outra coisa também. Há uns tempos atrás,

o Ministério da Saúde, ele valorizava e muito a qualidade do estabelecimento

hospitalar, porque hoje o... realmente, o valor que se paga pro tratamento médico

de uma pneumonia, tanto faz num hospital de qualidade ou não, é a mesma coisa.

Não existe essa valorização, essa diferenciação. Então, nós estamos diante, diante

de um fato. O médico, não tendo essa relação médico-paciente, fazendo consultas

de dois minutos... Por quê? Precisa de inúmeros empregos, tá mal remunerado. Os

hospitais não se sentem valorizados pela sua maior ou melhor, ou menor eficiência.

E, e tudo isso eu acho que é de uma importância muito grande no... no custo do

tratamento médico-hospitalar. E também eu acho que uma coisa importante que,

não só o Ministro da Saúde tem a responsabilidade, o Conselho Federal de

Medicina, o Ministro da Educação... Eu acho que, na formação do médico,

infelizmente é uma verdade que se foi colocada aqui, que o jovem médico aprende
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a fazer ou formular o seu, seu receituário pela ABIFARMA, por esses laboratórios.

O médico aprende primeiro o nome comercial pra depois ele saber o nome do sal.

Então, nós temos uma deficiência muito grande nessa formação. Eu coloco aqui

que a propaganda médica junto às universidades, junto aos jovens médicos, deveria

ser no aspecto mais científico. E aqueles cursos de farmacologia,

psicofarmacologia, que infelizmente são dados no terceiro ou quarto ano, têm que

ser reforçados no sexto ano para que o médico saia da faculdade com o nome do

genérico na cabeça, com o nome do sal na cabeça, e não ele saia da faculdade

com o nome da fantasia só. Aparentemente... Tudo isso que nós tamos falando...

Eu queria aproveitar a oportunidade de cumprimentá-lo pelo brilhantismo da sua

exposição. Eu acho que essas diretrizes que o senhor está tomando está certo,

mas eu acho que esse ponto que eu estou colocando, acho que é de suma

importância no sentido de no futuro realmente os médicos saírem com uma

obrigação social, com a sua responsabilidade social, para que a gente possa

amenizar essas questões no futuro. Muito obrigado.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Deputado, não tenho resposta.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra...

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Apenas eu quero dizer que assino

embaixo das considerações de V.Exa., realmente. Que, infelizmente, em função do

tempo, eu não vou desdobrá-las, mas estou absolutamente de acordo e temos

inclusive iniciativas a serem tomadas nessa área. Presumo que o senhor é médico.

É que gostaria posteriormente poder trocar idéias. 

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado, Sr.

Ministro. Muito obrigado, Deputado Márcio. Com a palavra o nobre Deputado Saulo

Pedrosa, cinco minutos.

2�65��'(387$'2�6$8/2�3('526$�- Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu

gostaria, como membro desta Comissão, dizer da minha satisfação de saber que a

gente começa essa CPI com o pé direito quando traz a convite, pra iniciar os

trabalhos, né, a presença do nosso Ministro da Saúde, que, de uma forma didática

e sem muito rebuscamento, teceu os comentários de sua área, mostrando os

gargalos, os problemas e os caminhos tomados pelo Ministério para a

resolutividade dos problemas. Foram vários. Eu gostaria de me ater apenas a uma

questão, que é a questão dos genéricos e dos similares, uma vez que, como

médico, a gente tem tido, tem tido muito problema, é, nos consultórios. Eu gostaria
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apenas de citar um exemplo pra que fique clara a minha preocupação. Nós temos

um princípio ativo chamado fenasterid; fenasterid que é vendido no mercado na

forma de 5 miligramas, de 5 miligramas na forma de vários, várias fórmulas

farmacêuticas, com preços diversos. Só que, na prática, o laboratório farmacêutico

que detém a patente vende o produto mais barato... é, vende o produto, claro, mais

caro do que os... os laboratórios fabricantes que compram, compram o produto do

laboratório que detém a patente e vende por preços inferiores. Aí nós tiramos duas

conclusões. Uma, que existe um superfaturamento por quem detém a... detém a

patente; a outra é que o produto revendido para os outros laboratórios não tem a

quantidade nem a qualidade do princípio ativo dito na caixa do medicamento. Eu

digo isso porque há mais de vinte anos, quando fazia algumas pesquisas, a gente

fez pesagem de várias cápsulas, e várias cápsulas de medicamentos do País, na

época, e, para a gente ficar assim numa situação estupefata, todas as cápsulas que

nós pesamos, juntando o... o princípio ativo e a cápsula em si, não dava o que... o

que dizia. Se dizia: ampicilina, 500 miligramas; quando pesava dava 370, 350

miligramas. Então, este é o grande problema para o médico, que, no momento que

o médico prescreve um produto ético, ele tá na certeza que ele tá... tá prescrevendo

a quantidade e a qualidade que o laboratório diz, e que na realidade não está

existindo isso. Então, a nossa preocupação que, quando V.Exa. pede que a gente

também fiscalize a questão dos preços, eu queria saber se o Ministério tem algum

mecanismos, algum mecanismo para, na implantação inclusive dos... dos genéricos

e desses similares; se o Ministério tem condições de fiscalizar a qualidade e a

quantidade do princípio ativo colocado nas fórmulas farmacêuticas. Esse, pra nós, é

o grande problema. Porque às vezes nós pensamos que erramos. Diagnosticamos

uma pneumonia aguda, prescrevemos um antibiótico que nós achamos que tem as

condições de debelar a doença imediatamente e ela não faz, e nós ficamos na

dúvida. Eu errei o meu diagnóstico ou o remédio não presta? Então, eram essas as

colocações que eu queria fazer e, por último, fazer apenas só uma observaçãozinha

que o Ministro fez que nós não defendemos tanto ele, tanto o Governo assim. Mas

eu acho que o PSDB, no primeiro semestre, 73% das defesas do Governo foi do

PSDB e, dos 20, eu fui o sexto. Era isso. Muito obrigado.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa., nobre Deputado Saulo Pedrosa. Com a palavra o Sr. Ministro.
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2�65��0,1,6752� -26e�6(55$ - Eu quero dizer que eu vejo com muito

agrado a presença do Deputado, pelo seguinte: o Deputado uma vez me ligou do

interior do seu Estado quando estava fazendo cirurgias do nosso mutirão. Verdade.

Ele estava lá fazendo de catarata... de hérnia. Ele estava, ele como cirurgião,

operando dentro do nosso mutirão, que, como a gente sabe, paga pouco e que foi

viabilizado, como os outros mutirões, pela extraordinária cooperação dos médicos,

em todas as especialidades. E o Deputado é um dos que colaborou pra isso.

Portanto, tenho um agrado muito grande de ver V.Exa. aqui hoje na reunião e ouvir

a sua indagação. A sua preocupação é a mesma que nós temos quando nós

elaboramos, tanto na lei, pela nossa influência, quanto na regulamentação,

dispositivos rigorosos a respeito dos genéricos, pra que isso não aconteça. Que

isso tende a acontecer, pode acontecer com os similares. Segundo, a realidade a

que V.Exa. se refere é uma realidade mais anterior, porque, de fato, hoje, a

fiscalização é melhor. Perfeita? Não, porque nós temos que ampliar, ter os

concursos, ter mais gente, etc. Mas, hoje, o medicamento similar é mais confiável

do que era no Brasil há mais tempo, e os mais conhecidos são confiáveis. Mas

V.Exa. tem razão. E essa é uma ação que deve ser cada vez mais aperfeiçoada.

Agora, no genérico, daí que nós dizemos que similar não é genérico, esse problema

está colocado de forma muito clara pra que se evite, porque isso é um engano ao

consumidor e ao médico também, né? Sem a menor dúvida.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Sr. Ministro.

Tem a palavra o nobre — obrigado, Deputado Saulo Pedrosa —, o nobre Deputado

José Ronaldo, por cinco minutos.

2� 65�� '(387$'2� -26e� 521$/'2� - Rapidamente, Sr. Presidente, Sr.

Ministro, Sr. Relator, em primeiro lugar, eu quero e reconheço o trabalho de V.Exa.

no Ministério. V.Exa. tem feito um esforço muito grande e tem várias conquistas no

trabalho, no Ministério. Mas eu quero aqui fazer algumas perguntas rapidamente,

objetivas: um, os preços de medicamentos na Argentina, em comparação com o

nosso, como é que eles ficam? Vou, vou seguir: dois, os preços dos medicamentos

nos hospitais, e que V.Exa. colocou que têm um preço assustadoramente mais

barato do que nas farmácias. É uma sugestão...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Tô ouvindo.

2� 65�� '(387$'2� -26e� 521$/'2� - Uma sugestão, e aqui também o

Deputado Alceu Collares até falou semelhante: uma reunião, um encontro de
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V.Exa. com os Ministérios da área econômica no sentido de, unidos, como o, como

V.Exa. também citou o mutirão na área da saúde, seria um mutirão do Governo,

saúde e área econômica, no sentido de trabalhar junto nesta área. A questão da

propaganda da ABIFARMA. A ABIFARMA colocou com muita clareza de que não

existe remédio genérico no País. Isso foi o que eu entendi. Nós temos uma lei,

aprovada pelo Congresso, comemorada por todos nós, e que entendo também ser

de extrema importância para a saúde, para a questão de medicamentos no Brasil. A

ABIFARMA mentiu ou ela está falando a verdade com a sua propaganda? V.Exa.,

quando citou a questão de D. Ruth, disse que um remédio e o outro similar, quando

foi descobrir a caixa tinham menos dois comprimidos. Portanto, não era mais

barato. Tinha um.. uma quantidade menor. V.Exa., como Ministro, denunciou este

fato à área competente para a devida apuração ou, se não... não havia necessidade

de denúncia no entendimento de V.Exa., ou...

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Eles estão... É que eles ficam

�LQLQWHOLJtYHO�...

2�65��'(387$'2�-26e�521$/'2�- Não, eu sei. É por isso que eu quero

justamente... Eu entendo perfeitamente. Ou se, como existem dois comprimidos a

menos, não deveria ser denunciado, já que, na verdade, o preço não é menor. Sr.

Ministro, entendo perfeitamente — e aqui eu volto dentro dos meus cinco minutos

—, quando essa CPI foi instalada, o Deputado Ney Lopes disse que não iria e não

tinha o objetivo de convocar nem ABIFARMA nem entidades envolvidas,

determinadas associações ou sindicatos, ou coisa que o valha, ou até mesmo gente

do Governo, porque o nosso objetivo seria descobrir onde realmente está esta

questão dos preços absurdos dos medicamentos em nosso País. Quero aqui dizer

que V.Exa., com a explanação, torna-se um parceiro da CPI. Entendo perfeitamente

que as colocações feitas por V.Exa. e pelo Ministério que V.Exa. representa vêm

colaborar com a CPI. E aí eu quero concluir, fazendo um apelo a V.Exa., que tudo

que o Ministério possa colaborar com essa CPI colabore, com a franqueza, com a

lealdade, com a sinceridade que V.Exa. tem na vida pública de Senador, de

Deputado e como Ministro. Isso é extremamente importante. Aqui, um colega disse

que já tivemos nesta Casa oito CPIs com relação ao mesmo tema. E aqui concluo,

dizendo: com o real, tivemos um aumento de medicamentos, já citado por V.Exa.,

de x%. Um dos temas ventilados muito nos últimos dias, ou nos últimos meses, que

esses aumentos foram provocados devido à desvalorização do real. Isso a
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imprensa colocou muito. E aí eu pergunto, concluindo: no tempo do Governo, se eu

não me engano, Sarney, do Ministro Dilson Funaro, que houve um congelamento

de preços, naquele período os medicamentos ficaram congelados ou não, já que

naquele período tudo era congelado no País menos o dólar? Então, eu gostaria de

fazer essas indagações a V.Exa...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado a V.Exa.

2� 65�� '(387$'2� 1(8721� /,0$� - ... e pedindo mais uma vez a

colaboração do Ministério nesta luta.

 2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado,

Deputado. Com a palavra o Ministro.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Quanto à colaboração, não tenha dúvida.

Isto realmente eu asseguro que ela existirá, da minha parte e de outros integrantes

do Ministério. Na época do cruzado, foi tudo congelado, inclusive remédio. Não

houve, tanto quanto... Eu não me lembro especificamente no ano do cruzado, mas

na época de controle de preço, não houve escassez de medicamentos, nem antes

nem depois. A questão dos comprimidos a menos, não há nenhuma ilegalidade,

porque vem escrito na embalagem. Não é que diz 30 e tem 28. Realmente tem 28.

Aí apenas pra iludir o consumidor. Ele fala: "Opa, esse é mais barato", e não presta

atenção. Mas nós não podemos proibir que o remédio tenha x pílulas e o outro x

menos duas. Aí também não dá pra se meter nisso. Tem que alertar é os

consumidores disso, porque eu não vou fazer regulamentação fixando o número de

pílulas ou de pastilhas por embalagem. Seria um detalhismo absurdo. Agora, a

questão das propagandas, que V.Exa. se refere, a idéia de que não tem similar, não

tem genérico no Brasil é correta. O problema é que se usou isso pra desqualificar

todos os similares, como se similar fosse produto ruim. Quer dizer, como estratégia

de concorrência. Os outros procuraram fazer... vender a idéia de que similar é

genérico. Por isso eu disse que nenhum dos dois lados é inocente. Claro que um,

que não é inocente, tem mais dinheiro e botou isso com os comunicadores. Eu sou

testemunha, eu, como Ministro, respondendo radialista, gente na rua, que depois

daquela propaganda confundiram tudo com genérico, porque subliminarmente ela

passava isso. Essa que é a questão. É... A questão de hospitais, entenda bem, o

preço dos hospitais que pagam, daquela nossa tabela, é de atacado, não é de

varejo. Ele tem sempre que ser mais barato. Mas como a diferença é tão

espantosa, eu creio que merece uma análise pra decompor todos os fatores aí que
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explicam a diferença de custos, e nós vamos encontrar boas pistas pra esse efeito.

Eu não tenho aí, eu acho que eu já mostrei a diferença — eu não me lembro mais

se teve o VOLGH�—, a diferença de preços, inclusive imputando custos que os oficiais

não têm, de PDUNHWLQJ, impostos, etc, comparado com os outros, pra ver a margem

que existe aí também pra ser discutida. Isso... Não é que sugira que toda a

produção deveria ser estatal, mas indica a necessidade de se entender o por que

da diferença e que estratégias devemos adotar. Argentina com Brasil, não dá pra

comparar por causa da volatilidade cambial, quando se pega os dois países. Tá

certo? Comparar preço externo supõe câmbio, porque o câmbio é que nós temos. O

remédio em dólar no Brasil, no ano passado, era mais alto que neste ano. Tá certo?

Em geral. Por quê? Porque o real desvalorizou. Qual é o preço verdadeiro da

moeda? Eu sei que o atual não é, como não era também da época da

sobrevalorização. E na Argentina, então, a estrutura tributária é muito diferente e

eles estão com um a um, eu não sei até quando, mas desde 1991. Então, não dá

pra comparar muito. Outra coisa é que a Argentina não tem lei de patentes

restritiva, como no Brasil, né? Inclusive no âmbito do MERCOSUL, eles querem que

nós compremos produtos que hoje são patenteados em alguns lugares, mas que

eles não seguem a patente e poderiam exportar pro Brasil, coisa que pelo

MERCOSUL é possível. Nós até facilitamos essas medidas, mas realmente não há

muita condição de comparação. Em todo caso, eu quero dizer a V.Exa. que, nos

países subdesenvolvidos, o poder aquisitivo em geral é menos organizado que nos

países desenvolvidos, né? Não sei bem como é no México e hoje no Chile; não

tenho claro. Estamos procurando investigar. Acho que essas são as questões.

Quanto ao maior entrosamento do Governo, das diversas áreas, V.Exa. tem razão.

É que aí entra um problema de especialização, de antecedentes; nós não temos

acompanhamento próprio, a Fazenda tem; nós temos um conhecimento da saúde

que eles não têm. Enfim, aí há várias questões. Há inclusive uma questão de uma

tabela que as farmácias usam, que a meu ver é um estorvo, tá certo, porque ela fixa

um preço muito acima daquele que é o do mercado; mas também tirar de repente

essa tabela, pode ter um efeito de expectativas. Enfim, essa é uma outra discussão

que não dá pra ter a essa altura. É uma portaria de 1991, que vocês deveriam

olhar. Seria bom.
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2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Seria bom. Obrigado

Sr. Ministro. Com a palavra, como último orador inscrito presente e, ausente, a

Vanessa, posterior, Deputado Neuton Lima. Estão encerradas as inscrições.

2� 65�� '(387$'2� 1(8721� /,0$� - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.

Relator, nobre Ministro, é um prazer estar participando desta Comissão, desta CPI,

e ter a presença de V.Exa. em nosso meio para trazer depoimentos que, sem

dúvida, venham clarear o nosso pensamento e nortear os destinos dos trabalhos

desta Comissão. Eu observei atentamente aí as perguntas dos nobres

companheiros, bem como também as respostas trazidas por V.Exa. Mas eu

gostaria de me ater a uma pergunta que é pertinente ao meu Estado, Estado que foi

notícia no -RUQDO� 1DFLRQDO� esta semana, semana passada, que é o Estado de

V.Exa., Estado de São Paulo, exatamente pela falta de medicamentos na rede

pública do Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber o que que o Ministério da

Saúde tem trabalhado neste caso, neste assunto; se tem parceria com o Governo

Estadual; se é culpa exclusivamente do Governo Estadual; o que que o Ministério

tem feito pra tentar minimizar este problema da falta de medicamento na rede

pública do Estado de São Paulo. Era a minha pergunta.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Não há essa falta generalizada de

medicamento na rede pública lá em São Paulo. É onde a distribuição de

medicamentos gratuitos é melhor. Acontece que, quando tem um problema, em

compensação, vira notícia imediatamente e dá impressão que é generalizada. O

problema básico que existe na Capital de São Paulo chama-se PAS, que a atual

administração de saúde tem tentado acabar, mas evidente o PAS, como a

PAULIPETRO, como todas essas coisas, foi feito de maneira que fica muito difícil

acabar, pelas indenizações e tudo. O PAS arrebentou o sistema de saúde no

Município de São Paulo. Eu sempre digo, Teresina — não porque deveria ser ruim

Teresina, é até um Prefeito do meu partido, mas é um Estado pobre o Piauí —,

Teresina tem um sistema de saúde hoje melhor do que São Paulo. Foi o que o PAS

aprontou na Capital. Então, o que acontece: a Prefeitura não entrega os

medicamentos que devia entregar. Isso cai no Estado e vai pra onde? Pro Hospital

das Clínicas, que tem problema orçamentário, às vezes tem problema de

concorrência. Por isso, nós queremos mudar a Lei de Concorrência. Às vezes você

faz uma concorrência, ganha um produtor, pelo menor preço, que não é idôneo. O

sujeito não entrega. Sabe o que você tem que fazer depois? Nova concorrência. E,
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enquanto isso, fica faltando medicamento. Vira e mexe acontece isso. Eu não sei se

V.Exa. estava no início. Nós temos uma proposta, inclusive, nessa matéria. Agora,

então, este foi o problema básico existente no Hospital das Clínicas. Eu conversei

com o Governador sobre isso, não porque... Eu acompanho o problema de

medicamento em todas cidades do País, mas, como é minha cidade, eu tô lá quase

toda semana, é óbvio que a gente fica mais a par da questão. E eles inclusive

deram dinheiro agora pro Hospital das Clínicas, do Tesouro, pra isso, porque não

são remédios da farmácia básica. Entendeu? São remédios de maior complexidade.

Outra análise importante pra fazer num outro momento é o que está acontecendo

no Brasil com remédios de alta complexidade. Tá certo? Porque a despesa tem

crescido vertiginosamente, mas vertiginosamente. Eu dei como exemplo, acho que

no programa, numa das entrevistas que eu dei ontem pra televisão, o caso do

remédio — que eu não sei o nome — pra pessoas que têm uma doença chamada

gauchet, que eu não sabia que existia. Tem 150 no Brasil, pessoas, que recebem o

remédio segundo seu peso. Vieram duas mães, que têm filhos assim, é uma

doença grave, mas com o remédio a pessoa fica perfeitamente boa, que inclusive

faz pressão pros filhos não engordarem, se não tem que aumentar o...

Contrariamente à tendência de muitas mães que gostam que os filhos engordem

pra parecer saudável, elas fazem força pra não engordar, porque aumenta o custo

do tratamento. Sabe quanto custa cada pessoa? De 17 a 25 mil reais. Sabe quem

paga? Nós. Sabe quanto custa por ano? Trinta e cinco milhões. E, aí, no caso, não

dá nem pra xingar o laboratório norte-americano, que só tem 5 mil pessoas no

mundo assim. Quer dizer, tem que ser a coisa mais anti-econômica de se produzir.

Imagina! Patente, descobre, etc, 5 mil pessoas. Custa tudo isso. E o SUS tá

bancando. Quer dizer, essa coisa de medicamentos de alta complexidade é um

problema no Brasil que nós vamos ter que examinar muito objetivamente pra

adiante. Enfim, eu apenas fiz o desdobramento, mas no caso de São Paulo o

problema número um chama-se Prefeitura, não porque a atual administração, a

bem da verdade, queira manter aquele esquema, mas ela herdou evidentemente

uma bomba que é aquele PAS, que tem tido todas essas conseqüências.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado...

2�65��'(387$'2�1(8721�/,0$�- Sr. Presidente, só pra mim concluir...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Tem V.Exa. direito à

réplica.

&Æ0$5$�'26�'(387$'26���'(7$4 5('$d2�),1$/
1RPH��&3,���0HGLFDPHQWRV
1~PHUR��������� 'DWD����������

��



2�65��'(387$'2�1(8721�/,0$�- Isso. Concernente a uma outra questão,

que eu creio até que só pra ouvir aí a posição do Ministério, concernente... Eu não

sei se existe algum sistema de controle de produção dos medicamentos no Brasil.

Se existe esse controle, hoje é público e notório, principalmente no Estado de São

Paulo, a questão do roubo de cargas de medicamentos.

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - É gravíssimo.

2�65��'(387$'2�1(8721�/,0$� - É gravíssima essa situação no nosso

Estado, existe um mercado paralelo e a gente não consegue entender e vamos

tentar trazer aqui o denunciante desse problema aqui nessa Comissão. Já fiz o

requerimento ao Relator. Eu queria saber o seguinte: se, dentro desse controle, o

Ministério tem noção mais ou menos ou existe alguma política voltada para tentar

coibir esse tipo de comportamento, uma vez que eu tenho informação, viu Sr.

Ministro, de que, numa transportadora do meu Estado, que transporta

medicamento, quando foi noticiado ao laboratório que roubou-se um caminhão de

carga de medicamento, a diretoria do laboratório ficou de pé e bateu palma: "Opa,

ainda bem, vamos receber o seguro e vamos faturar novamente". Eu queria saber

se existe alguma política nesse sentido.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Sr.

Ministro.

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Olha, aí o que eu posso dizer é duas

coisas: primeiro, nós estabelecemos um controle via nota fiscal, o que ajuda é isso,

porque a roubada não tem nota fiscal. Isso tá começando. Segundo... Quer dizer,

não temos a ver com a área policial propriamente, mas esse problema é gravíssimo;

é uma coisa... Aliás, roubo de carga, em geral, no Brasil é gravíssimo. Segundo... E

como tem seguro... E não me lembro mais; um jornalista muito competente e

conhecido uma vez me fez um raciocínio que mostrava que era bom negócio

roubarem a carga, porque entra o negócio de ICMS — não sou capaz de reproduzir

—, não pra quem rouba, evidentemente, o ladrão, mas pra quem era roubado, de

repente podia ser vantagem.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Claro. Ninguém rouba

pra botar fora, rouba pra introduzir...

2� 65�� '(387$'2� 1(8721� /,0$� - Não, claro, o próprio laboratório. O

problema tributário. O próprio laboratório recebe o valor integral. 
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2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Não, mas não tô dizendo que eles

estimulem o roubo, não. Agora, mas a segunda questão é a guerra fiscal, porque a

guerra fiscal estimula esse processo. Eu não tenho dúvida disso. Agora, aí é um

outro departamento e uma outra história que fica pra uma outra vez.

2�65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

�LQLQWHOLJtYHO�. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tão-somente a Vanessa deixou

uma pergunta aqui que eu não...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - Eu falo com ela, ela não tá...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Tá bom, mas V.Exa. já

respondeu...

2� 65�� 0,1,6752� -26e� 6(55$ - Uma primeira pergunta dela foi sobre

supermercados.

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - É. Segunda...

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - E ela disse também que a farmácia é um

bem social e não para o lucro. Só precisa avisar os farmacêuticos, né, porque eu

também estou de acordo que tem de ter esse papel. É... 

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO�� 

2�65��0,1,6752�-26e�6(55$ - E eu já... Quais as ações da não-aplicação

prática da Portaria nº 3.916. A portaria, que é da política nacional de�medicamentos,

tá rigorosamente sendo aplicada. E eu me ofereço pra conversar melhor...

2�65��35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Ministro. O

Sr. Relator pediu um minuto. Tem um minuto o Relator, com a sua permissão.

2�65��'(387$'2�1(<�/23(6�- Sr. Ministro, Sr. Presidente, o Dr. Heleno,

infelizmente ele não tá aqui, fez uma denúncia da maior gravidade quanto à

possibilidade que teria sido aberta pela Lei de Patentes, o SLSHOLQH, de registros de

certos medicamentos no Brasil até por vinte anos. Eu fiquei muito impressionado e

não me situei bem no que o Dr. Heleno queria dizer. Depois, ouvi aqui uns

assessores e devo dar um esclarecimento, a bem da verdade, pra que a gente não

saia aqui, embora o assunto seja grave, mas se coloque a responsabilidade em

quem é responsável. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com SLSHOLQH; o

SLSHOLQH da Lei de Patentes teve o prazo de um ano, já esgotado. Portanto, não é

SLSHOLQH. O riscos desses vinte e tantos mil medicamentos serem patenteados, o

que é nocivo para o Brasil, é decorrência do acordo tríplice, que prevê isso a partir

do ano 2000. Portanto, é um assunto político-econômico a ser conduzido pelo
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Governo, no sentido de, eu até me aventuraria a dar uma sugestão de dizer, que o

que prevalece internamente no Brasil é o dispositivo da Lei de Patentes, que só deu

SLSHOLQH pra quem pedisse, dentro de um ano, a partir da vigência. Se isso já

acabou, não haveria mais sentido.

2�65��0,1,6752� -26e�6(55$ - O Deputado Ney Lopes conhece como

ninguém a Lei de Patentes, porque é um Deputado íntegro, deu uma pista sobre

como esse assunto pode ser enfrentado.

2�65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Eu queria que... Eu

vou me reunir com o Relator sobre isso aí, tendo presente as ponderações do

Ministro, também do Deputado Heleno, pra que a gente possa eventualmente fazer

uma reunião exclusivamente pra isso, com a rapidez que o assunto... V.Exa.,

Deputado Luiz Bittencourt...

2� 65�� '(387$'2� /8,=� %,77(1&2857� - Sr. Presidente, eu só queria

consultar o Ministro. Existem algumas questões que eu ainda tenho dúvida, se eu

poderia encaminhar essas questões a V.Exa.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Claro. Com muito

prazer.

�,QWHUYHQomR�LQDXGtYHO��

2�65��'(387$'2�/8,=�%,77(1&2857�- Eu encaminharia a V.Exa.

2� 65�� 35(6,'(17( (Deputado Nelson Marchezan) - Eu falei com muito

prazer. Eu queria agradecer a presença do Sr. Ministro e dizer que o depoimento de

S.Exa. é a maior, a maior testemunha; não precisa haver as nossas justificativas da

razão, da necessidade da Câmara dos Deputados enfrentar esse problema com a

CPI. Quero convocar os Srs. Deputados para a próxima quarta-feira, às 14h, para

ouvirmos o Dr. Antonio Barbosa da Silva, Presidente do Conselho Regional de

Farmácias do Distrito Federal, e o Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da

Federação Brasileira de Hospitais. Muito obrigado a todos.

Está encerrada a presente sessão.
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