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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número legal,

declaro abertos os trabalhos da nossa 44ª reunião desta Comissão. Tendo em vista

a distribuição de cópia das atas da 43ª reunião a todos os membros, indago sobre a

necessidade da leitura.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço

dispensa.

O SR. DEPUTADO WERNER WANDERER - Solicito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dispensada a leitura,

ela está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como se

encontram. (Pausa.) Está votada, está aprovada. A presente reunião destina-se a

ouvir a Dra. Gro Harlem Brundtland, Diretora-Geral da Organização Mundial da

Saúde. Mas, antes...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, eu gostaria de

fazer uma questão de ordem, não sobre o depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não. Tem V.Exa.

a palavra.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu gostaria que V.Exa.

confirmasse uma informação que eu obtive junto à Secretaria da CPI, de que, na

próxima semana, nós teríamos o primeiro grupo de laboratórios sendo ouvido na

quarta-feira, na parte da tarde, o segundo grupo, na quinta-feira, pela manhã, e o

terceiro grupo, na quinta-feira, pela tarde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É, é verdade. O

Relator propôs isso na reunião, e eu acatei. Se a Comissão não tiver nada a opor...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu só queria, eu só queria...

Não é oposição, é apenas uma idéia. Eu entendo que, quinta-feira, à tarde, Sr.

Presidente, nós estaríamos prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. sugere pra

terça?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Terça, pela manhã... No dia

seguinte, então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sugestão aceita,

então. Se os Srs. Deputados não tiverem nada a opor, nós faríamos...
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O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, o outro grupo ficaria

pra terça-feira da semana subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Certo. Nós

reuniríamos, daqueles 21 laboratórios envolvidos naquela questão do cartel de São

Paulo, nós ouviríamos sete laboratórios na próxima quarta-feira, pela tarde, sete na

quinta, pela manhã, e os restantes sete nós ouviríamos na terça-feira da próxima

semana.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - (Ininteligível.) Obrigado,

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E, aí, nós

completaríamos a semana com aquela reunião da política industrial, em que

ouviríamos... Estariam aqui o Ministro do Desenvolvimento, o Ministro da Ciência e

Tecnologia e provavelmente o Ministro da Saúde.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa. Então, está aprovado o calendário até terça-feira da próxima semana. Eu

queria dar conhecimento aos Srs. Deputados que estou fazendo distribuir uma

relação de 63 documentos recebidos por esta Comissão, entre os quais encontram

seis ofícios do Banco Central encaminhando dado referente à quebra do sigilo

bancário e outros indicando dois servidores para assessorarem a CPI. Ofício

também do Banco do Brasil, indicando três funcionários para participarem da

assessoria. E todos esses documentos encontram-se à disposição dos Srs.

Deputados. Eu queria também comunicar que acabo de receber um documento do

Banco Central, encaminhando uma, algumas caixas de documentos solicitados pela

CPI, que se encontram à disposição também dos Srs. Deputados, e farei relatar os

dados. Achando-se presente a Sra. Dra. Gro Harlem Brundtland, Diretora da

Organização Mundial de Saúde, pra gáudio nosso, eu queria declarar que se

encontram à mesa também o Dr. Jacobo Finkelman, que é representante da OPAS

e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, e também se encontra à mesa o Dr.

Jonatan Quick, que é Diretor do Departamento de Medicamentos Essenciais e

Políticas de Medicamentos daquela organização. Encontra-se também, junto com a

nossa convidada, o Dr. Denis Aitkend, Consultor em Políticas de Gabinete da

Diretora-Geral, o Dr. German Velasquez, que é o Coordenador de Programas de

Ação em Medicamentos, a Dra. Nelly Marin, que é Consultora de Avaliação de
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Tecnologias em Saúde, da OPAS do Brasil, e o Dr. Carlos Wilson de Andrade Filho,

Comunicador Social da OPAS. Eu vou ler para os Srs. Deputados alguns dados do

currículo da nossa convidada de hoje, que nos dá a honra da sua presença. Dra.

Gro Harlem Brundtland nasceu em Oslo, Noruega, em 20 de abril de 1939. Doutora

e Mestra em Saúde Pública, trabalhou dez anos como médica e cientista do

Sistema Público de Saúde Norueguês. Dedicou vinte anos de sua carreira à vida

pública, dez deles como Primeira-Ministra da Noruega. Nos anos 80, ganhou

reconhecimento internacional, patrocinando os princípios do desenvolvimento

sustentável, como Presidenta da Comissão Mundial de Ambiente e

Desenvolvimento. A primeira escolha da carreira da Dra. Brundtland não foi

ecologia nem a política, mas a medicina. Seu pai também era médico, um

especialista em reabilitação, habilidade muito demandada após a 2ª Guerra

Mundial. Quando Dra. Gro tinha 10 anos, a família mudou-se para os Estados

Unidos, onde seu pai havia sido premiado para uma bolsa de estudos da Fundação

Rockefeller. Alguns anos depois, a família mudou-se novamente, desta vez para o

Egito, onde o pai serviu como perito em reabilitação das Nações Unidas. As

sementes do internacionalismo estavam plantadas na jovem doutora. Dra.

Brundtland herdou outra paixão do pai: o ativismo político. Aos 7 anos de idade, já

era membro do grupo infantil do Movimento do Trabalho Norueguês e tem sido

militante, desde então, conduzindo o Partido Trabalhista à vitória em três eleições

norueguesas. O sentimento da consciência global, que começou na sua militância,

desenvolveu-se quando, como uma jovem mãe e recém-qualificada doutora,

ganhou uma bolsa de estudos para a Escola de Saúde Pública de Harvard.

Trabalhando ao lado de distintos especialistas em saúde pública, a visão da saúde

da Dra. Brundtland começou a tomar forma, estendendo-se além dos limites do

mundo médico para os assuntos de ambiente e desenvolvimento humano.

Retornando a Oslo e ao Ministério da Saúde em 65, os nove anos seguintes foram

muito agitados para a doutora. No Ministério, trabalhou em assuntos ligados à

saúde da criança, incluindo amamentação, prevenção do câncer e outras doenças.

Trabalhou no Departamento da Criança do Hospital Nacional e do Hospital

Municipal de Oslo e tornou-se Diretora do Serviço de Saúde para estudantes

primários de Oslo. Tudo isso ao mesmo tempo em que cuidava da própria família e

representava a Noruega em conferências internacionais e trilhava o seu caminho

rumo à hierarquia do Partido Trabalhista. Tal energia, entusiasmo e compromisso
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trouxeram uma mudança inesperada em sua carreira. Em 1974, a Dra. Brundtland

foi indicada para Ministra do Meio Ambiente. Durante os anos 70, adquiriu

conhecimento internacional em círculos ambientais e uma reputação política em

casa. Em 1981, aos 41 anos de idade, foi designada Primeira-Ministra pela primeira

vez. Foi a pessoa mais jovem e a primeira mulher a ocupar o Gabinete de

Primeiro-Ministro da Noruega. Com dois outros períodos como Primeira-Ministra, de

86 a 89 e de 90 a 96, Dra. Brundtland foi centro de governo por mais de dez anos.

Ao longo de sua carreira, ela desenvolveu uma preocupação crescente em

assuntos de significação global. Em 1983, o então Secretário-Geral das Nações

Unidas convidou-a para estabelecer e presidir a Comissão Mundial em Ambiente e

Desenvolvimento. A Comissão, conhecida por desenvolver o conceito geral, político

de desenvolvimento sustentável, publicou seu relatório "Nosso Futuro Comum" em

abril de 87. As recomendações da Comissão conduziram ao "Tratado Mundial" — a

Conferência das Nações Unidas em Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) no Rio

de Janeiro, em 1992. Dra. Brundtland, finalmente, deixou de ser Primeira-Ministra

em outubro de 96. E, na iminência de tornar-se Diretora-Geral da Organização

Mundial da Saúde, suas habilidades como doutora, política e ativista uniram-se.

Dra. Brundtland foi nomeada Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde,

pelo Quadro Executivo da Organização Mundial, em janeiro de 98. A Assembléia

Mundial da Saúde elegeu-a para o cargo em 13 de maio de 98. Em seu discurso de

aceitação para a Assembléia Mundial da Saúde, ela disse: "Qual a nossa missão

principal? Eu vejo o papel da Organização Mundial da Saúde como o de ser a voz

moral e o líder técnico para melhorar a saúde das pessoas no mundo. Pronta e

capaz de dar conselhos sobre os principais assuntos que podem desprender o

desenvolvimento e aliviar o sofrimento. Eu vejo o nosso propósito de combater

doenças e a 'má saúde', ao promover sistemas de saúde sustentáveis eqüitativos

em todos os países". Esse é o currículo da Dra. Gro, que hoje nos honra com a sua

presença. Dra. Brundtland, nós também aqui não estamos satisfeitos com a saúde

que temos no Brasil. Por isso, fizemos esta CPI, que representa a Câmara dos

Deputados, na busca de construir um projeto de saúde e, sobretudo, de construir

uma política de saúde em medicamentos. Por aqui, os preços dos medicamentos

andam muito caros, e boa parte da nossa população não tem acesso deles. Em boa

hora, o Governo Federal se preocupa com isso, à frente o Ministro da Saúde, José

Serra. E esta Câmara dos Deputados, através desta CPI, faz coro com os anseios
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do País, que desejam construir uma nova política. Nós a recebemos, portanto, com

a idéia de quem quer aprender, e muito, quer ouvir as suas experiências e quer ver

se consegue construir alguns atalhos — não levar tanto tempo pra chegar a uma

política mais aceitável de preços melhores e de qualidade de medicamentos

também cada vez melhores. Por isso, temos muito orgulho e muita honra de

recebê-la e conceder-lhe a palavra, para que verse sobre o assunto, como desejar,

e nos diga aquilo que de importante entender. Muito obrigado.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND -   (Exposição em inglês.)

(Tradução) Sr. Presidente da Mesa e distintos Membros da Comissão. Como

Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde, é com grande prazer que estou

hoje aqui. Gostaria de agradecer o convite para falar a esta Comissão sobre

assunto vital de acesso a medicamentos essenciais e vacinas. Sinto-me muito

encorajada pela importância que o Congresso e o Governo brasileiros estão

atribuindo a este assunto. Começo com uma declaração de princípios. As pessoas

em nosso mundo não precisam sofrer a atual carga de doenças. A maioria das

doenças graves que afetam a saúde e o bem-estar das pessoas mais pobres de

nosso mundo poderia ser evitada. Primeiramente, porém, aqueles em situação de

risco precisam ter acesso à saúde, incluindo medicamentos essenciais, vacinas e

tecnologias. Milhões de pessoas não conseguem obter a ajuda que precisam,

quando precisam. Como resultado, sofrem desnecessariamente, tornam-se mais

pobres e muitas morrem jovens. O serviço de saúde de um país não pode

responder às necessidades das pessoas, a menos que permita às pessoas acesso

a medicamentos essenciais de qualidade garantida. De fato, este acesso

representa uma medida importante da qualidade dos serviços de saúde.  É um dos

indicadores-chaves de eqüidade e justiça social. O conceito de medicamentos

essenciais é amplamente aceito atualmente como abordagem para uma assistência

de saúde moderna, baseada em evidências e com boas relações de

custo-benefício. Centralizamos em decisões terapêuticas, formação profissional,

informação ao público e os recursos financeiros daqueles medicamentos que

representam o melhor equilíbrio de qualidade, segurança, eficácia e custo para uma

determinada condição de saúde. Sistemas de saúde de todos os tipos, desde

sistemas básicos nos países mais pobres a esquemas de seguros nacionais de

saúde altamente desenvolvidos nos países mais ricos, reconheceram os benefícios

terapêuticos e econômicos de uma abordagem de medicamentos essenciais. Na
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implementação das políticas nacionais de medicamentos, recomendadas pela

OMS, vários países, hoje em dia, estão promovendo duas grandes linhas de

políticas. A primeira é fundamental e diz respeito à promoção de medicamentos

essenciais como a melhor abordagem, sob o ponto de vista da saúde.  Essa

abordagem é suplementada pela promoção do uso de medicamentos genéricos de

qualidade como estratégia importante para promover preços acessíveis e acesso. A

Política Nacional de Medicamentos, lançada pelo Governo em 1998, em  processo

de ampla consulta com todas as partes interessadas, segue os princípios e

estratégias de medicamentos essenciais recomendados e promovidos pela OMS.

Talvez os senhores possam gostar de saber que um resumo da política nacional

brasileira de medicamentos foi publicado em espanhol, inglês e francês, pelo

Departamento de Política de Medicamentos e Drogas Essenciais da OMS. Está

apresentado como um bom exemplo para outros países nesta região e em outras

partes do mundo. Muito já foi feito na expansão do acesso a medicamentos e

vacinas durante as duas últimas décadas, mas ainda temos um longo caminho à

nossa frente antes que todos possam obter os medicamentos e vacinas que

precisam a preços acessíveis. No início do século XXI, um terço da população

mundial ainda não tem acesso aos medicamentos essenciais que precisa para ter

boa saúde. Nas partes mais pobres da África e da Ásia, mais de 50% da população

não têm acesso aos medicamentos mais vitais. Segundo os últimos dados que a

OMS irá apresentar no 4° Relatório Mundial da Saúde, 10,3 milhões de crianças

abaixo de 5 anos de idade morreram em países em desenvolvimento no ano

passado. Cerca de 8,6 milhões dessas mortes são devidas a doenças

transmissíveis, perinatais e nutricionais. Uma grande proporção dessas mortes

poderia ser evitada se as pessoas em situação de risco pudessem ter acesso a

medicamentos essenciais. Todos nós já nos acostumamos a ouvir tais números,

mas não nos esqueçamos de que eles descrevem uma desigualdade escandalosa.

Todos nós, trabalhando juntos nesse esforço como parceiros, precisamos

responder ao desafio de forma estratégica. Eu estou satisfeita em ouvir que o Brasil

esteja mostrando o que é preciso, através de esforços máximos para melhorar o

acesso aos medicamentos essenciais e, com isso, promover a eqüidade na saúde

das pessoas. Países em desenvolvimento, representando 75%, recebem apenas

entre 25% e 33%  da renda gerada pela economia mundial. Enquanto países

desenvolvidos tentam lidar com controle de custos de despesas com medicamentos
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como uma questão de grande importância, países em desenvolvimento ainda

enfrentam situações como o alto custo de medicamentos essenciais novos, a falta

de uma infra-estrutura de cuidados primários de saúde, recursos insuficientes para

a saúde e produtos farmacêuticos e, ocasionalmente, a administração ineficaz de

recursos disponíveis. O acesso a medicamentos é um componente importantíssimo

da estratégia para o setor Saúde. Os governos enfrentam escolhas difíceis. Não

podem investir em poucos medicamentos caros e ignorar todos os outros aspectos

da assistência. É nosso papel tornar essas escolhas menos difíceis. Muitos fatores

determinam a complexa questão de acesso, tais como sistemas de distribuição,

financiamento, compras e preços. Medicamentos não são produtos comuns. Sua

compra, armazenagem, fiscalização e distribuição requerem habilidades especiais.

De acordo com o que chamamos de Estratégia Revisada para Medicamentos

adotada no ano passado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em estreita

cooperação com a Organização Mundial do Comércio e a Organização da

Propriedade Intelectual, está pronta para assessorar Ministérios de Saúde sobre

como avaliar as conseqüências de acordos internacionais de comércio sobre a

saúde pública. Isso inclui informá-los sobre provisões relativas às garantias de

saúde pública incluídas como parte do Acordo TRIPS. Nós, agora, precisamos

estudar como regras e regulamentos mundiais funcionam na prática. Um

pressuposto de fortalecimento de direitos de propriedade intelectual era que haveria

mais pesquisa, desenvolvimento e produção, aconteceria em países em

desenvolvimento e que os preços caíram. Devemos perguntar: isso está realmente

acontecendo? A respeito de direitos de propriedade intelectual, a posição da OMS é

clara: eles devem ser protegidos. Dependemos deles para estimular a inovação. As

patentes de produtos farmacêuticos devem ser administradas de forma imparcial,

protegendo-se o interesse do detentor da patente, assim como salvaguardar

princípios básicos de saúde pública. Não há soluções simplistas ou mágicas. Ainda

assim, a complexidade é um desafio, não um obstáculo. Há várias possibilidades a

explorar. A OMS apoiará qualquer medida que aumente o acesso a todos os

produtos farmacêuticos essenciais de maneira sustentável. Temos que descobrir

um modo de ligar as questões de viabilidade comercial e direito ao acesso.

Precisamos construir novas pontes entre a oferta e a demanda. As falhas de hoje

levam a um gigantesco fracasso de mercado. Para termos sucesso, precisamos de

amplas parcerias entre governos de países industrializados e em desenvolvimento,
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instituições financeiras e a indústria farmacêutica. Precisaremos construir um

consenso emergente sobre as necessidades dos pobres e as exigências básicas

para melhorar seu acesso a medicamentos essenciais. Como podemos chegar a

uma situação em que os pobres tenham um acesso sustentável a medicamentos a

preços acessíveis? As companhias farmacêuticas têm uma obrigação moral de

contribuir para a solução, mas também precisamos ver a queda de barreiras

tarifárias protetoras e de margens de distribuição, e precisamos obter aceitação

política para o conceito preço-eqüidade, especialmente no caso de medicamentos

essenciais novos de importância vital para a saúde pública. Preço-eqüidade

significa que os mais pobres não teriam que pagar o mesmo preço por

medicamentos essenciais que aqueles em melhor situação financeira. Aceitar esse

princípio é uma decisão política e os governos de países industrializados devem

liderar essa iniciativa. Enquanto isso, os governos de países em desenvolvimento

devem fazer sua parte para facilitar o acesso, melhorando seus sistemas de

financiamento, importação, compras e distribuição de medicamentos, vacinas e

equipamentos médicos, em seus próprios países. A OMS levará adiante esse

debate de saúde pública com nossos estados-membros, com nossos outros

parceiros na Organização das Nações Unidas, com a sociedade civil e com a

indústria. As estratégias e políticas de combate à pobreza e garantia de acesso à

saúde e a produtos farmacêuticos, em um país tão grande e complexo como o

Brasil, precisam ser abrangentes e claramente orientadas para garantir o acesso de

toda a população a serviços de saúde e a medicamentos. Existindo ênfase em

garantir o acesso a medicamentos, a Política Nacional Brasileira de Medicamentos

também ressalta medicamentos genéricos, estipula a adoção obrigatória de nomes

genéricos em todas as compras públicas e promove a prescrição e o uso de

medicamentos genéricos como um de seus componentes importantes desta

política. Não quero aqui propor a definição universal de um medicamento genérico.

É um assunto que gera diferença de opiniões. Por questões atuais, irei considerar

medicamento genérico uma “cópia de um produto original, comercializado, cuja

patente expirou e que é comercializado como sendo equivalente à marca original,

podendo, portanto, ser trocado pela nova marca”.  Em termos das reformas do setor

Saúde, as promoções de genéricos podem ajudar a atingir objetivos, a melhorar a

capacidade de pagamento, reduzir os custos, ampliar a escolha e ajudar a

racionalizar tanto a seleção, quanto o uso de produtos farmacêuticos. Desde que
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essas estratégias possam tornar os mercados de medicamentos mais competitivos

e eficazes e contribuir para os objetivos de maior eqüidade, qualidade e eficácia em

saúde, seu valor como medidas de reforma é significativo. As atuais mudanças no

setor Saúde do Brasil representam excelente oportunidade para promover

benefícios de tais estratégias. Políticas de promoção de genéricos estão muitas

vezes associadas apenas ao setor público, mas essas estratégias podem ser

igualmente benéficas para o setor privado, porque promovem a eficácia em

mercados de produtos farmacêuticos. Isso é especialmente importante em países

em desenvolvimento, onde até 90% do consumo de medicamentos ocorre no setor

privado. Conseqüentemente, como no caso da reforma do setor Saúde em geral,

uma política de genéricos será mais bem sucedida e gerará maiores benefícios  se

for abrangente; deve ser implementada tanto no setor público quanto no privado,

para cobrir todos os grupos da sociedade. A separação dos medicamentos nos

setores públicos e privado é, de certa forma, artificial, mesmo. Profissionais da área

da saúde podem trabalhar em ambos os setores e os pacientes podem receber

receitas que são prescritas no setor privado. Sabendo-se que, em muitos países, a

grande maioria dos produtos farmacêuticos é obtida no mercado privado, os

benefícios de estratégias de genéricos somente podem ser completos quando elas

são amplamente aceitas em ambos os setores, público e privado. A política de

medicamentos essencial recomendada e promovida pela OMS identifica os quatro

seguintes elementos-chaves para garantir o sucesso de um programa de

medicamentos genéricos. Primeiro: legislação e regulamentação que o apoiem;

segundo: capacidade nacional para a garantia de qualidade; terceiro: aceitação

pelos profissionais e pela população; e quarto, incentivos econômicos e informação.

Em outras palavras, as estratégias de genéricos envolvem muito mais do que as

obrigações legais são processos que, por exigirem apoio e cumprimento, devem

responder a preocupações das partes interessadas e devem fornecer incentivos

econômicos adequados. Na América Latina, vários países já promulgaram leis

relevantes para estratégias de genéricos, mas, na maioria dos casos, sua

implementação é limitada. Sobretudo, os resultados indicam que, onde há uma

legislação sólida e transparente, observam-se preços mais baixos. Nos Estados

Unidos, os medicamentos genéricos representam metade do mercado, em volume.

Embora essa fatia de mercado seja uma das mais altas do mundo, o processo que

levou até ela foi longo e conturbado. Muitos hospitais, em países desenvolvidos,
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têm listas de medicamentos aprovados que identificam os produtos por seu nome

genérico. A União Européia chegou a um acordo sobre três importantes

regulamentações de política a respeito de preços e reembolso de produtos

farmacêuticos: o primeiro de conter o crescimento de despesas com produtos

farmacêuticos; o segundo de aumentar a concorrência, aumentando a

transparência do mercado e estimulando os genéricos;  e o terceiro de aumentar o

conhecimento dos pacientes sobre custos, fornecendo-lhes melhores informações

sobre as razões custo-benefício de alternativas terapêuticas. Há muito tempo, a

OMS vem encorajando políticas de medicamentos baseadas na promoção de

medicamentos genéricos de qualidade garantida. Esta estratégia mostrou ter boa

relação custo-benefício na contenção de gastos com medicamentos. A OMS é,

portanto, favorável aos chamados early workings de medicamentos patenteados

para fabricantes de genéricos, para motivar a concorrência. Essa também é uma

importante motivação na pesquisa por melhores produtos. Isto inclui o uso de

medicamentos patenteados para pesquisas e testes, o que requer um registro

rápido e a produção precoce de medicamentos genéricos. Países com variações

das provisões de early workings incluem a Argentina, Austrália, Canadá, Hungria,

Israel e Estados Unidos. Sr. Presidente, torna-se cada vez mais claro que a pobreza

não apenas causa a doença, mas que a doença ou má situação de saúde mantém

as pessoas na pobreza. Temos indicações convincentes de que investir em saúde é

um modo mensurável, orientado para resultados e eficiente para reduzir a pobreza.

Se existe um elemento universal presente em todas as transições econômicas nos

últimos dois séculos, é que um melhor nível de saúde resulta em menor mortalidade

infantil e maior expectativa de vida. O amplo acesso a medicamentos essenciais e

vacinas também é um atalho para menor mortalidade e melhor saúde para toda a

população. Melhorar esse acesso é uma das mais eficientes intervenções de saúde

que qualquer país pode fazer. A saúde não é uma questão periférica, com a qual

apenas economias mais afluentes podem pagar. É, sim, um elemento central do

desenvolvimento e o acesso  a medicamentos é um elemento central de qualquer

política de saúde. Nossa missão comum é a de tornar medicamentos disponíveis a

todos os que deles precisam, independentemente de sua renda. Isto é possível se

agirmos juntos. Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado, Dra.

Brundtland, pela excelente exposição que acaba de fazer. E eu queria consultar o

tempo que nós temos para... Nós temos o hábito de fazer um questionamento.

(Não identificado) - Meia hora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Meia hora. Nós temos,

Srs. Deputados, meia hora mais ou menos. De forma que eu iria propor o seguinte:

que nós fizéssemos uma pergunta rápida de cada Deputado inscrito. Uma

perguntinha de um minuto ou dois no máximo, entendeu, pra que a gente desse

tempo de responder. E eu começaria com o nosso Relator, Deputado Padre

Linhares, a quem tenho a honra de conceder a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, senhores membros

da Mesa, Dra. Gro Harlem Brundtland, V.Exa. frisou bastante aí a necessidade de

termos, aqui dentro do País, uma política para desenvolvermos os genéricos. Eu

queria que a senhora dissesse, em rápidas palavras, se V.Exa. tem uma

experiência em países em desenvolvimento como o Brasil. Como se processou ou

como se acelerou a introdução do genérico dentro do mercado, já que nós temos

uma indústria internacional muito forte vigorando presentemente, aqui no País? Em

segunda pergunta, a segunda pergunta, V.Exa. disse que, realmente, todo

laboratório tem uma atividade social. Nenhum laboratório de medicamento pode

existir sem um compromisso moral com a sua comunidade. O custo entre os

produtos, aqui, no Brasil, produzidos pelos nossos laboratórios públicos e os

laboratórios privados, eles têm uma imensa distância. Como foi que esses países

conseguiram superar esta distância? E, afinal, a terceira pergunta: como acelerar?

Se a Organização Mundial de Saúde teria alguma lição a nos deixar, para

acelerarmos a aprovação dos nossos genéricos.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Bem, em parte o que já indiquei no meu discurso é que muitos

países têm políticas para genéricos. Países como os Estados Unidos e Canadá têm

uma grande proporção de medicamentos com metade na área dos genéricos. O

mesmo ocorre com porcentagens diferentes no caso da Europa. No Reino Unido,

representa 65% do mercado. Na Alemanha são 38%, depois na Colômbia são 25%.

Como o Brasil tem poucos agora, não sei o percentual, mas é óbviamente muito

baixo, talvez 5% ou 10%, muito pouco. Temos que sair de uma situação onde as

políticas foram vistas e desenvolvidas em seus países para reduzir o nível do preço
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em 50% ou dois terços do preço, se não há uma concorrência genérica. Gostaria de

discutir esse assunto com mais detalhes e experiências, então eu teria que pedir ao

meu diretor-técnico. Como, no caso do Brasil, dever-se-ia fazer assim. Certamente

é um grande desafio sair de um nível muito baixo de algo e chegar ao substancial, o

que pode ajudar a manter o preço baixo. Vocês têm indústrias estatais aqui, se

houver produção de qualidade, se produzirem o que é necessário ao mercado, com

atitudes sãs e concorrência de apoio às empresas privadas.

 O SR. JONATAN QUICK - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Sim, se analisarmos países que tiveram sucesso no mercado de

medicamentos genéricos.  E a Diretora-Geral fez um comentário de abertura que

indicou quatro características principais. A regulamentação e legislação de apoio.

Descobrimos que a indústria baseada na pesquisa tem uma variedade de

abordagens para tentar chegar a uma regulamentação eficiente. Precisa-se

observar como as regulamentações são estabelecidas para beneficiar os genéricos.

A segunda é a confiança na qualidade. É essencial que, através do sistema de

fiscalização e cumprimento de padrões de qualidade, o público tenha confiança nas

drogas genéricas. O terceiro elemento é a aceitação do público e dos profissionais.

É importante que todos estejam a par, através das universidades: ensino,

associações profissionais e médicas, grupos consumidores; para que as pessoas

entendam os benefícios das políticas de genéricos e que reconheçam que é de

interesse público. E o quarto elemento são os incentivos econômicos. A maneira

tradicional de reembolsar os farmacêuticos responsáveis era baseada em uma

porcentagem. Quanto mais cara a droga, maior será o lucro. A abordagem

moderna, na qual os países foram bem-sucedidos nas políticas de genéricos, é uma

taxa profissional. Ela reconhece o farmacêutico responsável como um profissional.

Eles recebem uma quantia fixa, sendo uma droga barata ou cara. O farmacêutico

responsável, então, não é recompensado pela droga mais cara.  Então o quarto

elemento, que é crucial, é incentivo econômico, tendo a certeza de que o

farmacêutico responsável receba independente do custo do medicamento.

Obrigado. 

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Quanto a essa pergunta mais genérica sobre as políticas,

conforme disse em meu discurso, a OMS vem desenvolvendo com seus

estados-membros e a sociedade civil, há alguns anos, o compartilhamento de
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experiências da base de conhecimentos sobre o que funciona, qual tipo de

legislação funciona e quais tipos de políticas podem ser feitas para estimular um

mercado mais equilibrado da indústria farmacêutica, inclusive para o uso de drogas

genéricas como um aspecto para o sucesso das políticas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Tem a

palavra agora, como é tradição, o Deputado Darcísio Perondi, que é o autor do

requerimento de convite à Dra. Brundtland.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Quero saudar a Dra. Gro, que

engrandece este Parlamento com os seus conhecimentos. E, antes, antes de fazer

uma pergunta — preparei, sim, vou fazer uma pergunta —, eu quero ressaltar aqui

a presença, Deputado Marchezan, do Dr. João Yunes, que, até fevereiro, era o

principal assessor do Ministro Serra, na linha de política de medicamentos na área

de genéricos. Teve um papel importante na formulação dessa política de genéricos,

que está, que está revolucionando este País e vai derrubar o preço, sim. Dra. Gro, o

Brasil está entrando na era dos medicamentos genéricos. A senhora conhece a

nossa legislação de genéricos. A senhora considera que a nossa legislação, se

comparada com a de outros países, dificulta a colocação de medicamentos

genéricos no mercado? A senhora tem conhecimento de algum país que dispense

os testes de bioequivalência e biodisponibilidade para colocação de medicamentos

de genéricos? No caso, o nosso mercado é pequeno, deve ser 1 ou 2%, há

necessidade de uma resposta rápida. A dispensa seria válida? Teria algum risco? E

se a senhora conhece experiências de países que controlam o preço absurdo de

insumos, quando um laboratório-mãe vende para o laboratório-filho, no Brasil, com

preços e insumos muito altos. Que conselhos a senhora daria a nós, legisladores,

para se criar uma lei que impedisse esse preço absurdo de insumos que os

laboratórios brasileiros importam, ou por interesse da mãe, ou os laboratórios

nacionais têm dificuldades de importar por um preço menor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Tem V.Exa. a palavra, Dra. Brundtland.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Muito obrigada. Eu acredito que a questão sobre bioequivalência

seja uma de muitas que são levantadas em vários países.  Uma vez dados

conselho e diretrizes da OMS, eles sabem que não se precisa usar esse método em

todos os casos. Isso depende do tipo de droga e nós temos diretrizes para indicar
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quando são necessárias, e em muitos casos não são. Então, as diretrizes da OMS

dão os indícios que podem limitar este problema, se comparado ao que talvez

algumas forças gostariam de fazer para levar a um problema ainda maior. Nós

também podemos dar maior conhecimento sobre o que versam essas diretrizes. A

outra pergunta é sobre matérias-primas. Aqui, acredito que o problema seja de

transparência. Se o conhecimento for sabido e disseminado a todas as partes

interessadas na sociedade, é muito difícil manter esses preços altos no mercado.

Se as pessoas souberem o que está acontecendo e souberem que podem obter

preços menores, as coisas mudam. De fato, é uma das funções da qual a OMS

participa na divisão com a sociedade civil e partes interessadas, para obterem

conhecimento sobre matérias-primas. Nós, de fato, juntos com a OMC, publicamos

mensalmente informações de preço com mais de 210 ingredientes para drogas

essenciais. Isso é disseminado às autoridades de produtos farmacêuticos em todos

os países em desenvolvimento, assim como para mais de 2.500 fornecedores e

fabricantes de produtos farmacêuticos. Acredito que o melhor ângulo seja o da

transparência e divisão de que tipo de informação é melhor. Com relação aos

preços das drogas essenciais, nós desenvolvemos e publicamos listas de

informação, para que, junto à UNICEF e  à UNAIDS, comecemos a olhar para os

genéricos no tratamento oportuno das infecções com HIV/AIDS. Também para

malignidades e transmissão de HIV da mãe grávida para o filho. Temos uma lista de

22 ingredientes ativos em 44 formas de dosagem. Esta informação está disponível

agora na Internet. Foi distribuída pelos programas nacionais de AIDS para ONG’s

nesta área e para o BIRD e seus gerentes de operação, em todo o mundo e em

algumas lojas médicas. A disseminação de conhecimento, informação e

transparência sobre os preços são a melhor resposta para sua pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Com a

palavra o nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Dra. Gro, é uma satisfação tê-la

ouvido e tê-la presente nessa CPI. Gostaria muito que tivéssemos tempo para

aprofundar o debate sobre a Lei de Patentes. Mas, dada a complexidade, quero

apenas registrar que possamos, talvez, ter avaliações distintas sobre o significado

de Lei de Patentes para um país subdesenvolvido como o nosso. De qualquer

forma, eu quero registrar um dos pontos, dos vários pontos altos do seu

depoimento, quando a senhora disse que pessoas morrem e sofrem por doenças
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evitáveis. Eu creio que essa é a base de uma ação eficaz na saúde, em qualquer

parte do mundo, principalmente num país onde se estima que 50 milhões de

pessoas, entre cerca de 165 milhões de habitantes, não têm acesso a

medicamentos. Eu quero oferecer à senhora outros dados. No Brasil, 1% das

crianças nascidas vivas foram de mães com idade de 10 a 14 anos de idade. No

Brasil, na cidade de São Paulo, que é a maior metrópole brasileira, a principal

causa de morte entre os jovens são as chamadas causas externas: assassinato,

acidentes, afogamentos, suicídios e outras. Num país onde se faz campanha de

vacinação, mostra que a vacinação cotidiana não funciona, porque senão não

precisaria aparecer o Ministro ou o Secretário de Saúde para as televisões,

inaugurando a campanha. A campanha é feita dando um sentido emergencial,

porque aquilo que seria o usual não é feito. Portanto, temos inúmeros problemas. O

salário mínimo no Brasil vale a metade do salário mínimo no Paraguai, que é um

país economicamente, infinitamente menor. O Brasil é hoje cerca de a nona

economia mundial e se revesa com Botsuana, que é um país tribal da África, para

saber qual é o pior, o primeiro lugar pior, ou o segundo lugar pior em distribuição de

renda do planeta. Portanto, o que ocorre aqui em medicamentos, em saúde, não é

nada diferente daquilo que ocorre em outras esferas sociais. O analfabetismo aqui

nós não temos sequer números, mas dizem que supera 20 milhões de analfabetos.

Pois bem. Pergunto a V.Exa.: na sua opinião, a ausência de uma política nacional

de medicamentos é uma questão de insuficiência técnica, dada a obviedade da

defesa de genéricos, dada a obviedade de fazer, digamos, ainda que seja muito útil,

todas as políticas que sabemos? O Brasil tem excelentes técnicos de saúde.

Entretanto, pergunto: na sua opinião, é uma questão técnica ou é uma opção

política?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado.

Obrigado, Deputado. Tem V.Exa. a palavra, Dra. Gro.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Bem, não é simplesmente uma resposta técnica. É, sobretudo,

uma resposta política. É fato histórico e tem relação com a tradição e cultura de um

país. Como qualquer outro país, desenvolver significa que os políticos agora

responsáveis têm que lidar com uma situação que não é a ideal desde o começo.

Então, pode-se checar que reformas podem ajudar o país a evoluir, incluindo a

parte mais desafiante, que é exterminar a pobreza, incluir os marginalizados e a
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população ao decorrer geral do desenvolvimento econômico. Esse tipo de princípio

que se tenta levar ao todo e, preferivelmente, em todos os países, pois conhecemos

que as grandes diferenças entre as pessoas, é um problema. Devemos, de fato,

tentar limitar as diferenças e as lacunas na eqüidade. As áreas da saúde e da

educação, em minha opinião, são as mais importantes, pois cada família e cada

recém-nascido são absolutamente dependentes de serviços razoáveis nessas duas

áreas vitais. Mesmo que nem todos os problemas sejam resolvidos, eu penso que é

correto enfatizar em algumas áreas-chaves, onde a maior diferença puder ser

atingida; por exemplo, nessa área que é tão vital para todas as famílias no país. Por

esse motivo, penso que cada parte deve ser analisada, cada setor, e, nesse caso,

um aspecto importante da reforma do setor Saúde envolve drogas essenciais, e ver

isto como uma parte de uma solução maior, como um desafio mais amplo para a

sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Tem a

palavra o nobre Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu quero, antes de mais nada, eu

quero saudá-la e cumprimentá-la pela palestra. De uma certa forma, a senhora

respondeu parcialmente à pergunta que pretendo fazer, mas eu vou abordá-la sob

um outro ângulo e gostaria de obter uma resposta prática. A senhora insiste, com

razão, na tese que defende o acesso aos medicamentos como um direito básico do

consumidor. Mas, todavia, deve ter conhecimento da pressão dos grandes

laboratórios para impedir ações efetivas de dispensação de genéricos. Então, eu

perguntaria primeiro: o que a senhora recomendaria aos governos e às sociedades

de países como o Brasil, onde o preço de medicamentos caminha na contramão do

poder aquisitivo dos salários da maioria da população? Que experiências

bem-sucedidas poderiam aqui serem reproduzidas? Segundo e último: o meu

colega Arlindo Chinaglia disse que não pretendia se aprofundar no assunto sobre

patentes, nem eu. Mas gostaria de ouvir a sua opinião. Um problema sério no País,

com referência a preços de medicamentos, diz respeito às patentes monopólicas e

aos preços geralmente abusivos praticados pelo detentor do direito patentário. A

legislação brasileira de patentes extrapola as diretrizes balizadas pelo acordo

TRIPS. Além das exigência do TRIPS, ela também contempla o mecanismo da

retroatividade, que é conhecido aqui como pipeline, menosprezando o pressuposto

da novidade para a concessão de patente. Obviamente, essa elasticidade ou
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generosidade na concessão de patentes está nos custando extremamente caro em

termos de preço ao consumidor e transferência de tecnologia. Como a senhora vê a

flexibilização de alguns conceitos controversos, como o pipeline, à luz do direito

básico do consumidor, no que tange à saúde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra a nossa

expositora. 

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Do lado prático da questão, o que pode ser feito? Está claro que

se há um mercado privado e um mercado público não muito aparente, os gastos

com a saúde terão pouco auxílio governamental de direção de todo o setor. Então,

o equilíbrio não é o ideal. É difícil dizer qual deveria ser o melhor equilíbrio entre o

público e o privado na saúde, mas se for mais privado do que público é muito difícil

equilibrar as forças na economia. Então, um exemplo: na Noruega há 80%  público

e 20% privado no setor Saúde como um todo. No Reino Unido, são 55% público.

Quando se aprofunda em níveis menores do setor público, é muito mais difícil

equilibrar as forças econômicas e comerciais em direção ao funcionamento das

coisas. A autoridade da legislação precisa ser usada para estabelecer diretrizes e

quadros dentro dos quais o setor privado deve trabalhar, no setor saúde e no setor

de produtos farmacêuticos. As leis de patentes e genéricos e todo o resto são parte

desse esforço. Às vezes, a entrada de mais concorrência, concorrência real no

mercado, garantindo que produtos genéricos sejam comprados, distribuídos e

produzidos no país, o que pode ajudar a equilibrar algumas das forças que puxam

preços para o alto. Há exemplos práticos em muitas partes do mundo que

encontraram um equilíbrio, dos quais mencionamos a Noruega e os países

europeus. O seguro nacional alcança toda a população e dá condições sobre que

tipos de drogas podem ser reembolsadas, limites do preço de um medicamento, se

há um genérico equivalente, tão bom quanto o do mercado. As farmácias não

podem ganhar mais quando vendem um medicamento mais caro. Diversas leis,

portanto, a respeito do limite das forças de mercado, funcionando em um setor que

é um bem público a constar de todos os países. Não sei muito sobre o problema da

pipeline, se o Dr. Jonatan souber, ele poderá comentar. Basicamente, não há

qualquer razão para um país deixar os patenteados empurrarem as datas de

validade das patentes. Em países europeus há muita preocupação para evitar isso,

pois já foi visto, ao tentar burlar o tempo de validade, pois isso é dispendioso para a
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sociedade e afeta a prestação de serviços de saúde de alta qualidade para o

público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Com a

palavra o nobre Deputado Márcio Matos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Cara Dra. Gro, a preocupação com

relação ao remédio essencial não é só com a molécula antiga conhecida, mas

também a nossa preocupação com a molécula nova. E os investimentos, hoje, no

campo da pesquisa, eles se tornam cada vez mais elevados e, conseqüentemente,

essa medicação nova, que também e muitas vezes é essencial e única, também,

ela surge no mercado a um preço elevadíssimo. Eu queria fazer a seguinte

pergunta à senhora: a Organização Mundial de Saúde ou algum governo ou alguma

entidade não governamental tem condições de controlar e avaliar o real

investimento na pesquisa e o... e a planilha de custo, no sentido de ter um controle

de lançamento desses produtos no mercado mundial, para que a gente tenha... a

sociedade tenha um mínimo, uma condição de... de controle desse preço inicial? É

essa a pergunta que queria fazer pra senhora.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Eu acredito que essa seja uma pergunta bastante difícil. Eu não

possuo respostas fáceis para ela, mas acredito que toda a questão sobre insumos

no desenvolvimento de produtos novos seja vital. Uma das razões pelas quais a

OMS é a favor de patentes é porque não vemos uma alternativa para obter

inovações suficientes para tecnologias médicas do que obter uma certa quantia de

direitos de propriedade intelectual, o que é a essência da patente. Entretanto,

quando partimos para a questão do preço na produção de medicamentos, entramos

em uma área bastante delicada. 

O SR. JONATAN QUICK - (Exposição em inglês.)

(Tradução) Vale ressaltar a separação da questão das patentes dos preços,

de modo que se veja que as leis de propriedade intelectual não proíbem medidas e

instrumentos de políticas para tentar limitar os preços.... Há bastante diversidade e

quase todos os países europeus têm algum tipo de mecanismo de política,

geralmente mecanismos múltiplos, para controlar o preço de drogas novas, para

que possam ser explorados. A dificuldade em tentar calcular o preço baseado no

custo é uma “selva” contábil. É muito difícil prever o custo real. Alguns países o

fazem, mas, de fato, na Europa, eles têm outros meios de analisar preços

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0229/00 Data: 04/04/00

18



comparando com outros medicamentos no mercado que possuem o mesmo efeito

terapêutico. Comparar preços de outros países é muito mais transparente na

avaliação dos preços. Fazê-lo pelo custo é muito menos transparente por diversas

razões. Então, há muito a se aprender da Europa a este respeito, e é importante

separar a propriedade intelectual de preços.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Com a

palavra o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Queria cumprimentar a Dra.

Gro e todos os demais componentes da Organização Mundial da Saúde e da

OPAS, aqui presente e eu gostaria de saber quais os programas da Organização

Mundial de Saúde que poderiam servir ao Brasil, que têm uma população de 40

milhões de habitantes que não têm nenhum tipo de atendimento à saúde? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quer repetir, por

gentileza, a pergunta, Deputado Arnaldo Faria de Sá?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Quais os programas que...

quais os programas que a Organização Mundial de Saúde poderia colocar à

disposição do Brasil, que tem uma população de quase 40 milhões que não têm

nenhum tipo de assistência de medicamentos?

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.) 

(Tradução) Eu penso — você tem alguma pergunta? — que,  quanto aos 40

milhões de pessoas que não têm nenhum tipo de acesso, nós não podemos falar ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Dr.

Jacobo Finkelman.

O SR. JACOBO FINKELMAN - Parte da solução está na extensão mesma

do serviço de saúde. Não só fica na área de medicamentos essenciais, mas

também como acessar à população serviços mais regularizados de saúde. Se o

programa de saúde da família tivesse uma atuação efetiva, se o programa de saúde

da família tivesse a cobertura que a atual administração pretende dar, eu acho que

por aí nós poderíamos ter alguma... alguma opção. Como organização, nós não

temos uma ação direta. Nós trabalhamos através de fazer... da ação governamental

ou da ação de outros parceiros. Mas nós poderíamos, através da avaliação dos

próprios serviços de saúde, tentar colaborar com as instituições nacionais para dar

uma resposta mais apropriada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado. Com a

palavra a nobre Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, companheiras e companheiros, Dra. Gro, em primeiro lugar, dizer que é

um prazer tê-la aqui conosco nesta CPI de Medicamentos. E gostaria de iniciar

alguns questionamentos que tenho na parte que se refere a preços. Eu ouvi

atentamente a resposta de V.Exas. ao nobre Deputado Márcio Matos. É que não

tem como os senhores se envolverem muito na parte de preços. Mas nós estamos

enfrentando no País — não é um problema novo, é um problema já antigo — a

prática adotada pelos grandes laboratórios, no geral laboratórios multinacionais, de

superfaturamento na importação de insumos. Ou seja, insumos, princípios ativos,

moléculas, fármacos, vendidos no mercado internacional a um preço médio, os

laboratórios multinacionais importam para o País, muitas vezes, com um preço

superior até cinco mil por cento. E a alegação internacional, pelo menos a que nós

temos conhecimento, é que isso seria uma forma de socializar os gastos em

pesquisa e desenvolvimento. Quero saber da senhora como que a Organização

Mundial de Saúde trabalha esse problema, porque não é um problema que

acontece no País, no Brasil, acontece no mundo inteiro. E já existem governos de

vários países que têm punido de forma vigorosa essa prática, que nós aqui

consideramos criminosa, porque contribui pra elevação artificial do preço do

medicamento. O segundo ponto. Eu quero lhe retornar, Dra. Gro, uma pergunta que

a senhora fez durante a sua exposição, quando a senhora tratou a respeito da...

dos acordos internacionais que ocorrem no mundo e que a OMS estaria à

disposição dos Ministérios da Saúde pra avaliar o impacto desses acordos na área

da saúde pública. E aí a senhora destaca a seguinte questão, tratando das leis de

propriedade industrial, dizendo que essas leis deveriam vir, quando foram

aprovadas, deveriam trazer mais pesquisa, desenvolvimento e produção nos países

em desenvolvimento, além de fazerem com que os preços caíssem. No Brasil, não

é isso que vem acontecendo. Os preços aumentam, a produção interna vem caindo

a cada ano que passa, ou seja, as multinacionais aqui instaladas têm transferido a

sua produção. Pergunto também de V.Exa. se a OMS já tem algum estudo do

impacto dessas leis de propriedade industrial nos países em desenvolvimento, que

nos diga. E, por fim, gostaria de lhe fazer uma pergunta muito simples. Aqui no

Brasil a gente vê que não é difícil as áreas ligadas à ecologia, ao meio ambiente
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terem acesso a financiamentos internacionais, através de instituições

internacionais, como forma de preservar-se o meio ambiente. Mas, na área de

saúde, a facilidade não é a mesma. O que que a OMS orienta para organismos

internacionais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de

Desenvolvimento, como forma de financiar a pesquisa e o desenvolvimento em

países em desenvolvimento, como o nosso, e financiar a produção de fármacos,

particularmente os genéricos? Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputada.

V.Exa. com a palavra.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND -  (Exposição em inlgês.)

(Tradução) Primeiramente, eu, de forma alguma, quis subestimar a

importância dos preços. É uma parte importante de tudo o que disse em meu

discurso de abertura, mas o que eu disse foi que se alguém tentar entrar na

contabilidade de uma empresa, no que estão investindo em um determinado

medicamento ao longo dos anos, seu marketing, seu componente de pesquisa e

tentando realizar uma estimativa de qualidade sobre a qual seja um preço razoável,

o que é uma forma complicada de fazê-lo. É por essa razão que dissemos para

garantir uma concorrência real no mercado. Os tipos paralelos de drogas, que têm o

mesmo efeito nos pacientes, são acessíveis no mercado, para que pacientes

possam pagar e médicos possam prescrevê-los, estando assim em um ponto de

concorrência com relação ao preço dos medicamentos. Essa é a experiência na

Europa e funciona.  Mas a respeito do assunto de matérias-primas, os laboratórios

são um sistema de distribuição das multinacionais deste país. Então, novamente,

volto ao que disse em resposta a uma pergunta anterior. A OMS está tentando

trabalhar com os governos, com a sociedade civil, com as ONG’s, e qualquer um

que possa contribuir para disseminar o conhecimento sobre preços reais das

matérias-primas no mercado e dos componentes que estão contidos nas drogas

essenciais, para que esse tipo de informação seja compartilhada e disponível na

Internet. Então os senhores, como políticos, podem fazer perguntas sobre preços

calculados tão altos de matérias-primas, os quais sabemos estar disponíveis no

mercado pela centésima ou milésima parte desse preço. Essa é a forma mais

eficiente em uma sociedade democrática. Contudo, no Brasil, os senhores podem

fazer leis que lhes dêem autoridade para controle de preços da forma como melhor

lhe convierem. Depende dos políticos no Brasil decidirem como vêem e obtém o
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conhecimento que seja desenvolvido por muitos, inclusive pela OMS. Este

conhecimento é para os senhores utilizarem. Claramente, os senhores não

possuem um sistema que realmente funcione, uma vez que os senhores têm o

problema de preços neste País. Há muitas formas de se fazer isso.  É preciso ter a

intervenção do governo e decisões parlamentares nas leis. Eu tenho muitas leis

boas do meu país e de países europeus  para lhes mostrar-lhes.  Tais leis não são

menos difíceis de fazer como as do Brasil. Por que não experimentá-las e analisar

as experiências que foram realizadas em outros países? Elas lhes fornecerão todas

as oportunidades de estudar exatamente todos os diferentes tipos de mecanismos

para o controle de preços que funcionam em outros países.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Dra.

Brundtland. Como... Ah, perdão. Tem... O Dr. Denis tem a palavra.

O SR. DENIS AITKEND -  (Exposição em inlgês.)

(Tradução) Agora, quanto à segunda parte da pergunta sobre a análise da

OMS, sobre o impacto de novos acordos comerciais de produtos farmacêuticos e

preços, a resposta é sim. É uma rede que foi criada com a Escola Londrina de

Economia, com universidades na Tailândia e com o Prof. Harhead Bermudas aqui

no Brasil. Está cuidadosa e sistematicamente analisando o impacto destes novos

acordos. Tais informações serão disponibilizadas conforme existam. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu gostaria... estou

sendo avisado que o tempo foi... está esgotado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Faltou a resposta a uma

pergunta, Sr. Presidente, a última.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não. Mas eu... eu... eu

tenho três inscritos, Deputada Vanessa...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sobre a crise de

financiamentos internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E eu vou... eu vou ter

que dar um minuto pra cada um dos Deputados, porque o tempo já tá esgotado. E

foi estabelecido... Eu peço que V.Exa. compreenda. Eu lamento profundamente.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu compreendo. Faremos

por escrito, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O Deputado Sérgio

Novais, por um minutinho; o Deputado Caropreso, o Deputado José Ronaldo e a

Dra. Gro responderá imediatamente aos três. De acordo?

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND - (Exposição em inglês.) 

(Tradução) Obrigada.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Quero saudar a Dra. Gro. É um

prazer tê-la aqui conosco. E acho que a tônica principal do pronunciamento da Dra.

Gro foi o acesso ao medicamento. Eu acho que essa é a motivação dessa CPI. Nós

estamos aqui tentando encontrar, milhões de brasileiros, algo em torno de

cinqüenta milhões de brasileiros sem acesso a medicamentos e que estão saindo

do acesso, doutora. O preço dos medicamentos no Brasil... no início da década de

90, o preço médio era um dólar. Passou, no final da década de 90, a seis dólares. E

o salário mínimo no Brasil, os salários do Brasil vêm se mantendo em queda nos

últimos anos, principalmente nesse modelo neoliberal que estamos atravessando.

Portanto, o acesso é a grande... o grande desafio. É claro que nós não vamos

resolver os problemas como a Noruega resolveu. São mais de cinqüenta milhões de

brasileiros que não têm acesso a um AAS. Portanto, nós temos que ter mecanismo

de financiamento público, para que esse povo que não tem salário... Não tem

salário. O povo brasileiro... o aposentado... aqui tem treze milhões de aposentados

que ganham 151 reais, algo em torno de setenta dólares. Então esse povo não tem

salário pra pagar aluguel, pra pagar comida... Não tem salário. Então... O Poder

Público tem. Então eu queria saber de V.Exa... é... o que que sugere, com a

experiência de outros países, o que sugere para a produção pública de

medicamentos para abastecer essa população. Porque aqui no Brasil nós temos

muitos laboratórios oficiais, mais de dez laboratórios oficiais, grandes, com

capacidade de produção de medicamentos baratos e de qualidade. Então eu queria

saber a opinião de V.Exa. sobre essa produção e esse abastecimento desses

excluídos. Por último, Presidente, eu queria rapidamente, só pra saber da... a Dra.

Gro foi Primeira-Ministra. É importante a gente saber o salário mínimo na Noruega.

Nós estamos discutindo isso aqui no Brasil. E...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Isso não tem nada que

ver com a saúde...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Tem. Ora se... se... 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...mas tá ligado, tá

ligado. V.Exa... Conclua Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - O salário mínimo, Sr. Presidente... e

saber...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O poder de compra... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Não, e saber... É. Não, porque eu vi

aqui a Noruega com ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - ... mais de 30 mil dólares de renda

per capita. O salário mínimo... E... como é que se dá o sistema de assistência aos

pobres, por exemplo. Porque não existe pobre na Noruega, mas àqueles menos

afortunados na Noruega.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado Vicente Caropreso.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, Dra. Gro, que hoje nos brindou com a sua visita e tivemos também

a participação naquela bela cerimônia na Organização Mundial... é...

Pan-Americana de Saúde, quando foram entregues vários prêmios pelo Ministro da

Saúde a pessoas que se destacaram na política de sangue e hemoderivados, da

qual a senhora participou e inclusive enalteceu o trabalho do Ministro José Serra,

pois o Brasil serve de padrão para muitos outros países na política de sangue, já

que... é... são praticamente desconhecido o número de pessoas que se

contaminam através de sangue e hemoderivados, as pessoas que recebem sangue

no Brasil. A senhora tem conhecimento que indústrias farmacêuticas multinacionais

tentaram boicotar a introdução de genéricos no Brasil? Como e o que aconteceria

com esses empresários em países desenvolvidos? E a segunda pergunta,

rapidinho: qual é o número de apresentações farmacêuticas que seria razoável para

qualquer país? Que se sabe que no Brasil existem vinte e cinco mil tipos de

apresentações, e a gente sabe que na Suécia têm dois mil e trezentos. Nós

gostaríamos que a senhora falasse sobre o que a senhora acha que é razoável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O último interpelante,

o Deputado José Ronaldo. Um minutinho, Deputado.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Doutora, Sr. Presidente, Srs.

Palestrantes, se nos Estados Unidos ou nos países onde os remédios genéricos já

passam da faixa de 50%, dividindo já o consumo entre o remédio normal e os

genéricos, se a indústria farmacêutica, o laboratório, a indústria farmacêutica, ao

iniciar a produção dos genéricos na época implantado nesses países, se

acompanharam a demanda, ou seja, a procura dos consumidores. Porque aqui no

País, hoje, no nosso País, nós temos apenas, reconhecido pelo Governo cerca de

10, 12 medicamentos como genéricos. Portanto, não chega nem a 0,001% do

consumo brasileiro. E as fábricas que... os laboratórios que estão produzindo no

momento, iniciado isso há aproximadamente 60 dias, não estão acompanhando a

demanda, a procura dos consumidores. Então se nesses países onde foram

implantados, se aconteceu também esses fenômenos, esses problemas que estão

acontecendo em nosso País. E, rapidamente, concluindo, se a senhora vê, através

da Organização Mundial de Saúde, possibilidade de... do Banco Mundial ou do

BIRD financiar aqui no Brasil os laboratórios que desejarem implantar ou investir na

produção dos genéricos em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado. Com a

palavra a Dra. Gro.

A SRA. GRO HARLEM BRUNDTLAND -  (Exposição em inlgês.)

(Tradução) Agora, a respeito da primeira pergunta sobre financiamento

público e na comparação de um país como o Brasil ao meu próprio país, a Noruega,

por exemplo, está claro que os senhores precisam desenvolver mais financiamento

público que chegue aos pobres, e precisam ter um sistema de tributação mais

distributivo. Não há outra maneira de se distanciar das grandes disparidades e há

muitas pessoas fora da sociedade para fazê-lo. Nunca ouvi sobre qualquer outro

método, pois nenhum irá fornecer esses tipos de serviços distributivos de outra

parte do mundo para um país com renda mediana ou abaixo do salário mediano. É

uma questão para o Brasil, com a ajuda, apoio, conhecimentos e experiência de

outros países, ver como pode ser feito em termos práticos, pois sempre demandará

algum tempo. A produção estatal pode ser parte da solução. Deve haver uma alta

qualidade dos produtos que são necessários e que podem fazer parte da

concorrência de mercado, mas não será a solução. Poderá ser parte da solução.

Então, a Noruega tem uma renda média, como você disse, de 2 mil e 500 dólares.

Nós talvez sejamos o único país no mundo com a menor diferença na renda
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familiar, entre a maior e a menor.  Então, francamente, não há pobres na Noruega.

Nós garantimos isso através da nossa tributação e nosso seguro nacional de saúde,

onde não há um excluído. Isso pode ser feito por outros. Ao mesmo tempo,

pagamos 1% de nosso PIB para o serviço oficial de assistência ao desenvolvimento

a diversas partes do mundo, o que também é, acredito eu, nossa obrigação. Sobre

o número de drogas, obviamente, 2, 3, 4 mil medicamentos registrados no mercado

é mais do que suficiente. É absolutamente desnecessário ter 20, 30, 40 mil coisas

confundindo as pessoas, causando desentendimentos. Nenhum profissional da

saúde será capaz de conhecer metade do que deveria. Penso que seja uma boa

política tentar limitar o número de drogas, como fizemos, através do sistema de

reembolso envolvendo também o limite de drogas  desnecessárias. Se não há

registro no mercado, não há limite. De acordo com o Ministério da Saúde, há 30

medicamentos genéricos, hoje, no Brasil.  A meta é multiplicar esse número e isso

pode ser feito. O BIRD será de grande ajuda, e trabalhando junto à OMS no

desenvolvimento de políticas para a saúde que sabemos funcionar. Eu não

responderia em nome do BIRD se eles investiriam em infra-estrutura na produção

de produtos farmacêuticos. Os senhores teriam que perguntar ao BIRD sobre isso.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado, Dra.

Gro Harlem Brundtland, pela excelente contribuição que V.Exa. acaba de trazer a

nossa CPI. Saiba que esse foi um dia muito feliz para nós de podermos ouvi-la e a

toda experiência que pôde nos transmitir. Desejo agradecer também a presença

aqui do Dr. Denis, Dr. Jonatan, Dr. German, Dra. Nelly, Dr. Carlos e, de modo

particular, o Dr. Jacobo Finkelman, que é um operoso representante da OPAS e da

OMS no Brasil e que tanto serviço tem prestado ao nosso País, servindo de ligação

com essas duas importantes organizações. Quero, em nome da CPI, desejar a

V.Exa. uma feliz estada no Brasil, excelentes contatos. E saiba que estamos aqui a

esperar toda e qualquer contribuição que a sua experiência e a sua visão, como

política, como técnica, como dirigente de uma organização tão importante puder

trazer ao Brasil. Não temos orgulho de querer apreender com as experiências dos

outros aquilo que, no meu entender, significam atalhos para chegar mais depressa

a políticas que melhorem a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado a

V.Exa., tenha uma feliz estada. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. E
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convoco uma para amanhã às 14h, com os expoentes... depoentes cuja relação

está sendo entregue aos Srs. Deputados. A todos agradeço a presença.
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