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E
m janeiro de 2016, a Oxfam lançou seu Informe 210, 
intitulado “Uma economia para o 1%”. Nesse relatório, 
fica claro como o atual modelo econômico e de desen-
volvimento produziu e continua produzindo situações 
de desigualdade extrema. Segundo o documento, 1% 
da população mundial pode ter mais riquezas que todo 

restante – os 99% – junto. As razões para tal concentração são várias; as 
consequências também. 

Uma consequência importante é o poder de influenciar decisões 
políticas resultante de toda essa riqueza. Não são raros os casos de captura 
de políticas públicas por entes privados; como também são várias as for-
mas que tal captura acontece. Em um mundo extremamente desigual, em 
que empresas muitas vezes têm faturamentos maiores que o PIB de um 
país em desenvolvimento, elaborar políticas públicas, com instrumentos 
regulatórios para impedir que tais empresas capturem a política é uma 
tarefa hercúlea. 

Segundo o relatório da Oxfam, uma das formas de superar a ten-
dência de concentração da renda e, consequentemente do poder, em 
nível global, é o investimento em sistemas de saúde pública universais 
e gratuitos, como o Sistema Único de Saúde, no Brasil ou o National 
Health System, na Inglaterra. Mais do que isso, o relatório afirma que é 
necessário modificar a forma de se fazer pesquisa médica e estabelecer 
preços de medicamentos que sejam acessíveis para as populações que de-
les necessitarem. 

Esses dois últimos temas – sistemas de saúde universais e acesso a 
medicamentos e captura corporativa de políticas públicas – e sua mani-
festação no Brasil são temas do presente estudo. Esse estudo foi realizado 
no âmbito do projeto Empowering Civil Society Networks in an Unequal 
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Multi-polar World (ECSN-BRICSAM), que visa entender as fontes de ini-
quidade em saúde, falta de acesso e má qualidade de saúde relacionados 
as mais diversas formas de captura corporativa, como por exemplo, lobby, 
privatizações, concessões, benefícios tributários, etc. 

Desde 2008, institucionalizou-se no Brasil as chamadas Parcerias 
para Desenvolvimento Produtivo. Trata-se de parcerias entre laborató-
rios públicos e privados (nacionais e transnacionais), para transferência 
tecnológica de medicamentos e outras tecnologias em saúde, para que 
posteriormente os laboratórios nacionais – públicos e privados – dete-
nham a tecnologia e forneçam o medicamento (ou outro insumo) para 
o Ministério da Saúde.

Se considerarmos o nível de desigualdade atual e o poder das grandes 
indústrias farmacêuticas multinacionais é preciso se debruçar sobre o tema 
para buscar entender a complexa relação entre os entes público e privado 
envolvidos nas PDPs, bem como analisar possíveis formas de Captura Cor-
porativa (corporate capture) por trás de tais parcerias. 

Assim, buscamos alguns parâmetros de análise para verificar se há 
casos de captura corporativa nas PDPs e como tais práticas se manifestavam. 
Os parâmetros definidos foram: (a) análise dos preços de aquisição dos pro-
dutos de PDP pelo Ministério da Saúde (MS); (b) breve análise da situação 
dos laboratórios públicos nacionais; (c) análise crítica da Portaria 2.531 de 
2014, que atualmente define normas sobre as PDPs e de seus desdobramen-
tos em termos de transparência e participação; e (d) casos de implementa-
ção da política. Os dados foram obtidos entre fevereiro a agosto de 2015.

Em virtude do grande volume de dados, tabelas, gráficos e informa-
ções, não foi possível incluir todos esses elementos no texto desse estudo. 
Por isso, foram organizados quatro anexos. O anexo I contém os gráficos 
e tabelas enunciados ao longo do texto; o anexo II traz uma análise mais 
aprofundada da situação da Fundação Ezequiel Dias; o anexo III traz os 
pedidos feitos via Lei de Acesso a Informação; e o Anexo IV apresenta mais 
informações sobre as entrevistas presenciais realizadas. Esses anexos estão 
disponíveis em: http://deolhonaspatentes.org/anexos/.

Para elaborar o pano de fundo conceitual desse estudo – o conceito 
de captura corporativa – foi realizada breve discussão bibliográfica. Sobre a 
política em si, foram feitos levantamentos de documentos oficiais, artigos e 
livros de avaliação dos resultados das políticas de fortalecimento da produ-
ção local de medicamentos. 
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Ainda que alguns dados estivessem publicados em sítios eletrônicos, 
outros tantos não estavam. Foi necessário, portanto, para compreender me-
lhor questões relacionadas a propriedade intelectual, regulação, controle e 
acompanhamento das tecnologias alvo das PDPs, utilizar o sistema e-Sic 
(Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão). Foram proto-
colados seis pedidos de esclarecimento acerca das formas farmacêuticas dos 
medicamentos envolvidos, sobre a situação de patente das tecnologias, sobre 
o detalhamento do gasto fiscal em saúde do governo e sobre as contribuições 
da população e de entidades na consulta pública aberta sobre a Portaria 
2.531/14. Além disso, foram realizadas três entrevistas presenciais, com o 
Ministério da Saúde, especificamente com a Secretaria de Ciência, Tecno-
logia e Inovação em Saúde (SCTIE); com o Laboratório Cristália, laborató-
rio privado nacional; e com a Fundação Ezequiel Dias, laboratório público.

Após breve apreciação da evolução normativa do sistema de proprie-
dade intelectual em âmbito global, passamos a uma análise mais detida de 
como o quadro regulatório das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo 
evoluíram no Brasil. Após uma descrição de como são estruturadas as parce-
rias, passamos a analisar a Portaria 837/12, a primeira que regulou as PDPs, 
e a mudança para a Portaria 2.531/14, que regula atualmente a política. 

Para entender como chegou-se a Portaria 2.531/14, visitamos a Con-
sulta Pública nº 8 de 2014 e suas contribuições. Uma primeira constatação 
é a enorme participação do setor privado em detrimento de poucas contri-
buições de organizações de defesa do interesse público. Não por acaso, em 
termos regulatórios, a Portaria 2.531/14 oferece um ambiente muito mais 
permissivo aos interesses privados do a portaria anterior: nenhuma preo-
cupação com a transparência da política, classificando informações como 
sigilosas; nenhuma medida para incentivar participação paritária na execu-
ção da política, prevendo somente representantes de laboratórios públicos, 
privados e de gestores públicos e excluindo a sociedade do debate; extensão 
do prazo da transferência de tecnologia, gerando maior período maiores 
de exclusividade e preços altos; nenhuma previsão em como lidar com os 
monopólios gerados por patentes.

A partir disso, passamos a análise da implementação da política. Para 
isso, visitamos dados de preços e a questão de como a PDP pode acabar 
estendendo o monopólio patentário e impedindo o Brasil de formular com-
binações importantes para a saúde pública, como no caso do medicamento 
para HIV/AIDS atazanavir. 
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Em relação aos preços, utilizamos os poucos dados disponíveis em 
sites como o Portal da Transparência, Diário Oficial da União e aqueles 
enviados em resposta aos pedidos feitos pelo e-Sic. Em uma publicação 
interna da Fundação Ezequiel Dias há uma previsão de economia de no 
mínimo 5% anualmente, com o advento das PDPs. Após análises dos dados 
de 13 dos 27 produtos atualmente em fase de PDP, no período de 2010 a 
2015, seis não apresentaram redução do preço de aquisição e outras três 
apresentaram reduções inferiores a 5 %.

Passamos então a uma consideração sobre a situação do laboratório 
público FUNED. Há diversas questões que extrapolam a implementação 
das PDPs, que em si dizem respeito à gestão e a regulação da política 
de produção de medicamentos no Brasil. A abordagem unidimensional 
das PDPs colocou o laboratório absolutamente em função dos produtos 
elencados para serem desenvolvidos via PDPs. De forma impressionante, 
a produção de unidades farmacêuticas tidas como essenciais caiu vertigi-
nosamente, ficando muito aquém da capacidade produtiva do laboratório.

O próximo tópico a ser discutido e que tem muita relação com o 
anterior – a situação da FUNED – é o não envolvimento do Ministério da 
Saúde nas negociações do contrato de transferência de tecnologia entre 
o laboratório público e o privado, muitas vezes transnacional. O que se 
desenha é um cenário em que gestores de laboratórios públicos não têm 
experiência ou mecanismos efetivos para negociar contratos dessa natu-
reza com laboratórios privados – nacionais e transnacionais. Tal cenário 
acaba por propiciar a captura corporativa de políticas públicas, na medida 
em que a regulação existente não prevê formas de preveni-la ou evitá-la

Assim, essas são as seguintes recomendações extraídas dos dados e 
análises do presente estudo:

• que sejam publicados todos os documentos referentes às PDPs, que 

contenham dados de preços, prazos, real impacto do projeto, relató-

rios de acompanhamento e execução, etc.

• participação equânime da sociedade na formulação e execução de 

quaisquer política de saúde pública.

• evitar de todas as formas a extensão de monopólios via PDPs

• Formular regras, critérios e objetivos para a política, orientados pela 

e para a saúde pública;
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• Rever todo e qualquer contrato que não atenda unicamente ao 

interesse público.

Dessa forma, urge repensar a regulação das PDPs ou mesmo repen-
sar a política em si. É preciso que a formulação e a execução de políticas 
públicas de saúde, realmente coloquem o interesse público como priori-
dade, definam de critérios de seleção dos entes da parceria, promovam 
publicidade de informação, transparência e participação social e estabe-
leçam de critérios punitivos e sanções em caso de fraudes. Além disso, 
é fundamental que o governo brasileiro volte a utilizar salvaguardas de 
saúde pública permitidos pelo acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) e previstos na lei brasileira, como em 2007, 
com a licença compulsória do medicamento efavirenz, para garantir a 
realização do direito à saúde e a diminuição da desigualdade. 

Finalmente, podemos afirmar que as práticas aqui descritas - ex-
cluir a sociedade civil organizada da tomada de decisão sobre a política 
pública, aumentar prazos, as práticas de isenção fiscal e minar formas de 
transparência - servem unicamente aos interesses das corporações, abrem 
a porta para a captura, para a corrupção e mantém os altos níveis de desi-
gualdade no Brasil.
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1. INTRODUÇÃO

E
m janeiro de 2016, a Oxfam lançou seu Informe 210, 
intitulado “Uma economia para o 1%”. Nesse relatório, 
fica claro como o atual modelo econômico e de desen-
volvido produziu e continua produzindo situações de 
desigualdade extrema. Segundo o documento, 1% da 
população mundial pode ter mais riquezas que todo 

restante – os 99% – junto. As razões para tal concentração são várias; as 
consequências também. 

Uma consequência importante é o poder de influenciar decisões 
políticas resultante de toda essa riqueza. Não são raros os casos de captura 
de políticas públicas por entes privados; como também são várias as for-
mas que tal captura acontece. Em um mundo extremamente desigual, em 
que empresas muitas vezes têm faturamentos maiores que o PIB de um 
país em desenvolvimento, elaborar políticas públicas, com instrumentos 
regulatórios para impedir que tais empresas capturem a política é uma 
tarefa hercúlea. 

Segundo o relatório da Oxfam, uma das formas de superar a ten-
dência de concentração da renda e, consequentemente do poder, em 
nível global, é o investimento em sistemas de saúde pública universais 
e gratuitos, como o Sistema Único de Saúde, no Brasil ou o National 
Health System, na Inglaterra. Mais do que isso, o relatório afirma que é 
necessário modificar a forma de se fazer pesquisa médica e estabelecer 
preços de medicamentos que sejam acessíveis para as populações que de-
les necessitarem. 

No Brasil, o direito a saúde é assegurado a todos por meio de um sis-
tema universal e integral, que comtempla ações na promoção, prevenção 
e recuperação da saúde, sendo dever do Estado provê-la (BRASIL, 1988). 
Estima-se que em 2013, o gasto nacional com saúde, tenha sido de 8,9% 
do Produto Interno Bruto (PIB), evidenciando percentual semelhante de 
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investimento em saúde se comparado a países da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como o Reino Unido, 
a Espanha e a Austrália com, respectivamente, 9,32 %, 9,44 % e 9,03 %. 

No entanto, se observamos esse dado de forma mais detida, vemos 
que 54% representa a contrapartida de investimentos privados e 46 % pú-
blicos (BRASIL, 2013a). Em países, como os da OCDE, a média de inves-
timento público é superior a 70 %, sendo que o Reino Unido apresenta a 
maior porcentagem de investimento público, com aproximadamente 83 
% (BRASIL, 2013a).

Somado a isso, é importante considerarmos mecanismos governa-
mentais de controle financeiro que impactam no acesso a saúde universal, 
como a Desvinculação dos Recursos da União (DRU) e a renúncia fiscal 
em saúde. Esses dois mecanismos combinados retiraram do financiamen-
to do SUS mais de R$ 14 bilhões entre 2010 e 2011.

Além disso, estamos diante de uma crescente participação do setor 
privado nos serviços de saúde no Brasil. É importante, então, mecanismos 
regulatórios independentes do setor privado, que garantam transparência 
no processo de fiscalização da participação desse setor no campo da saúde, 
mantendo o aspecto universal do Sistema Único de Saúde (SUS) e com-
batendo a iniquidade e falta de acesso às ações e serviços de saúde. 

Não é recente a preocupação com a influência exercida por atores 
privados nas políticas públicas. FREITAG (1983) aponta que no final dos 
anos 1970, a academia estadunidense havia demonstrado a influência de 
corporações em instituições públicas, configurando o que se chamou de 
“ditadura corporativa”. Já naquela época, era clara a preocupação com a 
“captura” do governo americano pelas corporações e com o conceito de 
“portas giratórias”, que permanece tão atual.

A questão da captura corporativa já é discutida pelas Nações Uni-
das há algumas décadas, mas sem grandes mudanças para as populações 
e comunidades afetadas. Nos últimos anos, no entanto, o Conselho de 
Direitos Humanos da ONU começou a dar sinais de avanços importan-
tes, principalmente por conta da histórica votação de 2014, que aprovou 
a criação de um grupo de trabalho responsável por elaborar o texto de 
Tratado vinculante que puna empresas transnacionais por violações de 
Direitos Humanos. Em nível global, há uma campanha da sociedade ci-
vil “Desmantelemos o Poder Corporativo”, bem como outras articulações 
importantes, que poderiam se beneficiar dos resultados desta pesquisa.
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Diversos desses eventos foram precipitados por um histórico de par-
ticipações obscuras e violadoras de direitos por parte de empresas privadas. 
Recentemente o poder de influência das corporações sobre legislações, 
marcos regulatórios e mesmo das agências destinadas a regular a atuação 
das próprias corporações tem chamado a atenção, especialmente dos mo-
vimentos sociais e das organizações da sociedade civil, o que desencadeou 
a produção de diversos relatórios apontando a natureza dessas interferên-
cias em diversos campos (FOEI, 2015; # & SÁ, 2013; REPÓRTER BRA-
SIL, 2015). É preciso ressaltar que também a academia vem se debruçan-
do sobre o tema (MONKS, 2012; ROLAND et al, 2013; DAL BO, 2006, 
dentre outros).

O conceito de captura corporativa propõe uma variável e um efeito 
dinâmico de que políticas e instituições públicas assumem viés corpora-
tivo em seus objetivos. Trasladando o conceito para o campo da saúde, 
vemos um processo de mudanças em políticas de saúde por agências go-
vernamentais, desconsiderando seus efeitos na vida das pessoas e na saúde 
pública e priorizando somente os interesses das corporações, que deve-
riam ser reguladas por essas agências (ABRAHAM, 2009). 

Nesse estudo, portanto, apresentaremos algumas questões presentes 
nas atuais políticas brasileiras para incentivar a produção nacional de me-
dicamentos. Procuraremos analisar a influência da indústria farmacêutica 
na regulação dessa política, em um contexto de alta permissividade de 
investimentos privados, nacionais e estrangeiros, em saúde.

Também tentaremos entender e evidenciar de que maneira essas 
questões se relacionam com o sistema de saúde pública brasileiro. O SUS 
talvez seja o maior exemplo de política pública nacional implantada de 
forma horizontal e com participação social. No entanto, esse sistema vem 
sofrendo, constantemente, com a falta de recursos e de participação so-
cial; terceirizações e privatizações, governo após governo; táticas de deso-
neração e benefícios a empresas privadas com os recursos que deveriam 
ser usados para financiar a saúde pública. 

Buscaremos, enfim, expor os meios utilizados pelas grandes corpo-
rações – nesse caso laboratórios farmacêuticos – para adequar, modificar, 
suprimir ou aprovar regulações e políticas públicas para defenderem seus 
interesses comerciais. Para expor essas formas, analisamos portarias, con-
tribuições de consultas públicas, leis, capacidades produtivas de labora-
tórios públicos e dados de preços de medicamentos. Usando como pano 
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de fundo o conceito de captura corporativa, o intuito é entender para que 
direções as decisões políticas importantes na área da saúde apontam. Um 
tema de especial interesse dessa pesquisa foram as chamadas Parcerias 
para Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Para tanto, este estudo está organizado da seguinte maneira: 1. In-
trodução, 2. Acesso a medicamentos e propriedade intelectual no Brasil: 
a evolução do quadro normativo, 3. As parcerias público-privado na saúde 
no Brasil: parcerias para o desenvolvimento produtivo, 4. Anomalias nos 
preços de aquisição e falta de transparência no cálculo de economias, 5. 
PDPs como extensão do monopólio patentário, 6. Situação dos laboratórios 
públicos, economia de recursos e transferência de tecnologia, 7. Não envol-
vimento do Ministério da Saúde nas negociações, 8. Considerações finais.

Nessas oito partes, os temas que buscamos aprofundar foram: (a) 
análise dos preços de aquisição dos produtos de PDP pelo Ministério da 
Saúde (MS); (b) breve análise da situação dos laboratórios públicos nacio-
nais; (c) análise crítica da Portaria 2.531 de 2014, que atualmente define 
normas sobre as PDPs e de seus desdobramentos em termos de transpa-
rência e participação; e (d) casos de implementação da política. Os dados 
foram obtidos entre março e julho de 2015.

Em virtude do grande volume de dados, tabelas, gráficos e informa-
ções, não foi possível incluir todos esses elementos no texto desse estudo. 
Por isso, foram organizados quatro anexos. O anexo I contém os gráficos 
e tabelas enunciados ao longo do texto; o anexo II traz uma análise mais 
aprofundada da situação da Fundação Ezequiel Dias; o anexo III traz os 
pedidos feitos via Lei de Acesso a Informação; e IV apresenta mais infor-
mações de cada entrevista presencial realizada. Esses anexos estão dispo-
níveis em: http://deolhonaspatentes.org/anexos/

Esse estudo foi realizado no âmbito do projeto Empowering Civil 
Society Networks in an Unequal Multi-polar World (ECSN-BRICSAM). 
Esse projeto visa fortalecer a capacidade coletiva de organizações multi-
temáticas da sociedade civil (OSC) no Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, 
China, África do Sul e México (coletivamente referidos como países BRI-
CSAM). Uma das atividades previstas desse projeto era o desenvolvimento 
de uma série de pesquisas, com fins de entender as fontes de iniquidade 
em saúde, falta de acesso e má qualidade de saúde relacionados as mais 
diversas formas de captura corporativa, como por exemplo, lobby, priva-
tizações, concessões, benefícios tributários, etc. O pesquisador principal 
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foi Haliton Alves de Oliveira Jr., coordenado por Pedro Villardi, Marcela 
Vieira e Felipe Fonseca.

2. ACESSO A MEDICAMENTOS E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL NO BRASIL: A EVOLUÇÃO DO 
QUADRO NORMATIVO

A Convenção União de Paris (CUP) foi assinada em 1883, sendo o 
primeiro instrumento jurídico contendo princípios internacionais relati-
vos aos direitos da propriedade intelectual. Nesse acordo, cada país tinha 
sua liberdade interna para elaborar a legislação pertinente a patentes, ba-
seada em três princípios: 1) independência entre patentes e marcas; 2) 
igualdade de tratamento para estrangeiros e nacionais; e 3) propriedade 
de direitos (NOGUEIRA, 2013). Durante muitos anos, a CUP foi a re-
ferência em questões de propriedade intelectual. Um aspecto chave da 
CUP era a flexibilidade que os países-membros tinham para determinar a 
extensão da proteção à propriedade intelectual em seu próprio território 
(GONTIJO, 2005). Assim, da mesma forma que um país poderia não con-
ceder patentes para medicamentos, outro poderia determinar que patentes 
seriam válidas por 5 anos. Seria possível inclusive que em determinado 
país nenhum campo do conhecimento poderia ser apropriado de forma 
privada por nenhum período de tempo, sem violar a CUP.

Em 1947 foi assinado o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 
(GATT), que se configurou como um marco para negociações multinacio-
nais, privilegiando, principalmente, as grandes potências no período pós-
-segunda guerra mundial. Nesse ponto, é importante salientar que houve 
grande insatisfação por parte de alguns países em desenvolvimento, entre 
eles o Brasil e a Índia, quanto ao fato de países desenvolvidos usarem do 
GATT para discutir sua insatisfação acerca do nível de proteção dos direitos 
de propriedade intelectual, que deveriam ser discutidos no âmbito da Orga-
nização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) (GONTIJO, 2005).

Diante desse impasse, entre 1986 e 1994 ocorreu a Rodada Uru-
guai. Essa rodada de negociações propunha a adequação do GATT no 
tocante a vários aspectos, dentre eles a questão da propriedade intelectual 
(DE ANDRADE GUARACY, 2003). Ao final dessa rodada foi criada a Or-
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ganização Mundial do Comércio (OMC) com o objetivo de liberalização 
progressiva do comércio a nível global e que, daquele ponto em diante, 
concentraria as relações comerciais e administraria acordos internacionais 
(BERMUDEZ et al., 2004).

Para aderir à OMC, todos os países deveriam assinar todos os acor-
dos, num só pacote, fato que ficou conhecido como Single Undertaking. 
Essa obrigação enrijeceu os acordos multilaterais, envolvendo proprie-
dade intelectual. Com a assinatura do acordo Trade Related Aspects of 
Intellectual Property of Rights (TRIPS, em sua sigla em inglês), os países 
membros, não tinham a liberdade, anteriormente permitida, para realizar 
acordos que previssem padrões abaixo daqueles estabelecidos pelo TRIPS 
(DE SÁ GUIMARÃES, 2005).

Com a assinatura do acordo TRIPS, na década de 1990, os países 
que apresentavam legislação nacional com restrição quanto a matéria pa-
tenteável, tiveram de alterá-la, incluindo no rol de patenteabilidade todas 
as áreas do conhecimento. Com isso, todos os países signatários tiveram 
de reconhecer patentes no setor farmacêutico (NOGUEIRA, 2013; BER-
MUDEZ et al., 2004).

Reconhecendo que patentes poderiam ter impactos negativos na 
formulação e na execução de políticas públicas, o Acordo TRIPS permite 
que os países membros incluam em suas legislações salvaguardas para a 
saúde pública. É importante dizer que o Acordo TRIPS não traz uma lista 
exaustiva de medidas, mas apenas algumas opções, deixando espaço para 
os países que adotaram outras medidas que não figuram no acordo, desde 
que essas medidas sejam compatíveis com as disposições do TRIPS (artigo 
30 do tratado).

De fato, desde a obrigatoriedade de adequar-se ao Acordo TRIPS 
houve e há consequências negativas importantes na saúde pública e no 
acesso a medicamentos em muitos países do Sul Global. O Brasil modifi-
cou sua lei em 14 de maio de 1996, passando a permitir o patenteamento 
de fármacos. Em um país com um sistema de saúde público, universal e 
integral, foram sérios os impactos no setor saúde, em especial, no progra-
ma de acesso aos medicamentos antirretrovirais (ARVs) usados no trata-
mento da AIDS (CORRÊA & CASSIER, 2010).

Esse fator culminou em políticas governamentais de incentivo à 
produção nacional nos laboratórios oficiais, daqueles medicamentos cujas 
patentes já haviam expirado ou não foram concedidas no território brasi-

Produção 
local de 
medicamentos
e captura 
corporativa:
análise 
do caso 
brasileiro

24



leiro. Mesmo assim, medicamentos importantes no contexto do programa 
DST/AIDS ainda permaneciam sob patente e a preços elevados, amea-
çando a sobrevivência do programa e levando o governo brasileiro a inves-
tir na ideia de licenciamento compulsório como estratégia para garantir 
acesso (NOGUEIRA, 2013).

Em meados da década de 2000, o governo brasileiro passou – ou 
foi obrigado – a enfrentar o problema dos altos preços dos medicamen-
tos lançando mão de expedientes como uso estratégico dos laboratórios 
públicos para subsidiar negociações de preços e ameaça de emissão de 
licença compulsória. O licenciamento compulsório representa a possi-
bilidade de exploração de objeto protegido por patente, sem autorização 
do titular, por determinação governamental, em hipóteses específicas que 
justifiquem a medida, como a prática de preços abusivos e a ocorrência 
de epidemias ou por interesse público, por exemplo (NOGUEIRA, 2013; 
CORREA, 2001).

Assim, o governo negociou com vários laboratórios farmacêuti-
cos multinacionais que fabricavam ARVs: nelfinavir (Roche), efavirenz 
(Merck), kaletra (Abbott), entre outros. Esses foram casos em que as nego-
ciações foram bem sucedidas e o governo conseguiu reduções nos preços 
(CORRÊA & CASSIER, 2010; LAGO & COSTA, 2010).

No entanto, após diversos acordos estabelecidos e o não uso da li-
cença compulsória, o poder de barganha do governo brasileiro se mos-
trou reduzido. Ao mesmo tempo, alguns medicamentos pressionavam o 
orçamento desproporcionalmente. Era o caso do medicamento efavirenz, 
utilizado por cerca de 75.000 pacientes em 2007 e era comercializado a 
US$580 por paciente/ano no Brasil. Esse mesmo medicamento era ven-
dido pela empresa detentora da patente no Brasil, por cerca de US$280 
por paciente/ano em outros países de renda média. Diante desse quadro 
e após inúmeras negociações, o governo brasileiro emitiu a licença com-
pulsória para o efavirenz em 04 de maio de 2007 (BRASIL, 2007a). Desde 
então, as economias referentes à compra de versões genéricas do medi-
camento efavirenz, inicialmente importando da Índia e logo produzido 
no Brasil, ultrapassam os US$100 milhões (VIEGAS; HALLAL; GUIMA-
RÃES, 2012).

Assim, esse era o quadro que caracterizava a postura do governo 
brasileiro em relação aos impactos das patentes farmacêuticas nas políticas 
de acesso a medicamentos: negociações com titulares das patentes utili-
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zando preços de outros países em desenvolvimento e dados de custos de 
produção, produzidos pelos laboratórios públicos e utilização das medidas 
de proteção à saúde previstas no Acordo TRIPS, como a licença compul-
sória. No entanto, a partir de 2008 nota-se uma guinada na forma de o 
governo brasileiro tratar essa questão, como veremos a seguir.

3. AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO NA 
SAÚDE NO BRASIL: PARCERIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Parcerias estratégicas entre o Estado brasileiro e o setor privado não 
são recentes. Desde os anos 1960, o Estado brasileiro e empresas privadas 
nacionais têm realizado parcerias ora de maneira formal, ora com dinâmi-
cas particulares. É possível citar o Programa Nacional de Imunizações, da 
experiência da Central de Medicamentos (CEME) e o processo de cópia 
e produção dos primeiros ARVs no Brasil, no início da década de 1990. 
Essas experiências tiveram como característica importante o entendimen-
to de que o desenvolvimento tecnológico e industrial brasileiro deveriam 
estar pautados pela busca de melhores condições sanitárias para a popula-
ção brasileira (VILLARDI, 2014; CHAVES, 2016). 

No entanto, a partir de 2008 nota-se um arranjo político institucio-
nal que suscita dúvidas em relação à manutenção do foco da saúde públi-
ca como prioridade da política. São instituídas as chamadas Parcerias para 
o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). 

As PDPs são caracterizadas como parcerias que envolvem a coo-
peração mediante acordo entre instituições públicas e entidades privadas 
para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, produção, 
capacitação produtiva e tecnológica do País em produtos estratégicos para 
atendimento às demandas do SUS (BRASIL, 2014c). Visando instituir as 
PDPs, são editadas uma série de portarias, criando um quadro normativo 
que passaria a caracterizar e pautar o desenvolvimento tecnológico do se-
tor saúde no Brasil. Vejamos.

A Portaria nº 374 “Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS, o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação 
no Complexo Industrial da Saúde”, aprovada em fevereiro de 2008. O 

Produção 
local de 
medicamentos
e captura 
corporativa:
análise 
do caso 
brasileiro

26



que transparece é o ensejo de que o Estado tivesse papel de destaque na 
promoção e regulação do complexo produtivo em saúde, por intermédio 
de ações convergentes para apoio a competitividade, financiamento e in-
centivo a ações de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, políticas de 
compras, defesa da propriedade intelectual, incentivo às parcerias e inves-
timentos em Infraestrutura (DE REGINA, 2013).

Ainda em 2008, uma série de instrumentos é editada, definindo 
os marcos legais da referida política. Dentre os mais importantes, estão o 
Decreto de 12 de maio – criando o Grupo Executivo do Complexo Indus-
trial da Saúde –, a Portaria nº 978 de 16 de maio – estabelecendo a lista 
de produtos estratégicos para o SUS –, a Portaria nº 128 de 29 de maio – 
estabelecendo diretrizes para a contratação da fabricação de produtos para 
a área da saúde – e a Portaria nº 3.031 de 16 de dezembro – estabelecendo 
critérios a serem considerados pelos laboratórios oficiais em suas licitações 
para a aquisição de matéria-prima. 

Ao longo dos anos 2010, esse quadro normativo passou por modifi-
cações. É importante destacar a aprovação da Lei nº12.349 de 15 de de-
zembro de 2010, que alterou a Lei de licitações (Lei 8.666 de 21 de junho 
de 1993), com o intuito de incluir entre os seus objetivos a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, admitindo margens de preferência 
nas licitações públicas para a aquisição de produtos manufaturados no 
Brasil. Na área da saúde essa lei foi regulamentada, posteriormente, pelo 
Decreto nº 7.713, de 03 de abril de 2012 (DE REGINA, 2013). 

Foi em 2012, especificamente com a aprovação da Portaria nº 837, 
de 18 de abril que definia as diretrizes e os critérios para o estabelecimento 
das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), o maior passo na 
definição de parcerias público-privadas envolvendo a transferência de tec-
nologia para os laboratórios públicos nacionais. Posteriormente, em 2014, 
foi realizada a Consulta Pública nº 8, de 13 de agosto, que definiria a nova 
portaria 2.531 de 12 de novembro, que apresentou algumas medidas preo-
cupantes, como permissividades a entidades privadas no que concerne ao 
estabelecimento de monopólios, como a participação de empresas com 
patentes em vias de expirar, o aumento de cinco para dez anos no prazo de 
execução das PDPs e a não distribuição da demanda pública, como forma 
de evitar monopólios. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem passando por um subfinan-
ciamento, o que impõe sérias restrições orçamentárias, fazendo com que 
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a aquisição de produtos no seu âmbito, a custos reduzidos, seja uma ver-
tente imperativa atrelada às políticas públicas (PAIM, 2010). Em 2012, o 
gasto com medicamentos foi da ordem de R$ 9,5 bilhões, correspondente 
a 13 % do orçamento total do Ministério da Saúde, aproximadamente R$ 
73 bilhões, porém esse orçamento ainda não garante acesso pleno a gran-
de parte da população (REZENDE, 2013).

Dessa forma, as fragilidades verificadas no campo da inovação tec-
nológica brasileira constituem um quadro de vulnerabilidade do sistema 
de saúde. Em poucas palavras, trata-se do risco que a sociedade brasileira 
corre pelo fato de a capacidade instalada não ter condições suficientes de 
produzir medicamentos e garantir acesso adequado às demandas da popu-
lação, e assim depender excessivamente de fornecedores internacionais 
(GADELHA, 2005).

Neste contexto, as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDPs) representam ação estratégica do Ministério da Saúde (MS) para 
auxílio do desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saú-
de (CEIS). Esta iniciativa objetiva contribuir para o desenvolvimento e 
inovação do parque fabril nacional de medicamentos, insumos farmoquí-
micos e biológicos, bem como favorecer a balança comercial do País por 
meio da disponibilização de medicamentos produzidos nacionalmente 
(BRASIL, 2004).

Entre 2009 e 2012 foram aprovadas 55 propostas de PDPs para pro-
cessos de transferência de tecnologia. Os participantes englobam quinze la-
boratórios públicos, quinze laboratórios privados multinacionais e dezesseis 
nacionais. Durante esse período as propostas de parcerias contemplavam a 
fabricação de 55 produtos, (45 medicamentos, um produto para saúde, um 
kit diagnóstico, cinco vacinas e três PDPs em pesquisa e desenvolvimento). 

As parcerias firmadas na área de pesquisa e desenvolvimento, abran-
geram importantes grupos farmacoterápicos como antirretrovirais, oncoló-
gicos, medicamentos para doenças genéticas e negligenciadas, antipsicóti-
cos, osteoporose, doença de Alzheimer e coagulopatias (REZENDE, 2013; 
BRASIL, 2015d). Entre 2009 e 2014 foram firmadas mais 49 propostas de 
PDPs totalizando 104. As propostas de parceria envolveram, no total, 20 
laboratórios públicos e 54 privados, incluindo transferências de tecnologias 
relacionadas a medicamentos, equipamentos e material cirúrgico. Atual-
mente, 27 produtos estão em fase de PDP (fase III) e são adquiridos pelo 
governo federal. Apenas um produto se encontra na fase final de transfe-
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rência (fase de internalização da tecnologia): a vacina influenza feita em 
parceria entre o Instituto Butantã e a Sanofi Pasteur (BRASIL, 2015d). 

Conforme levantamentos realizados pelo Departamento do Com-
plexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS) da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, 
os gastos com medicamentos alvos dessas PDPs são da ordem de R$ 4 
bilhões/ano. Os projetos, com duração mínima de 5 anos, envolvem a 
economia média de R$ 1,8 bilhão/ano e economia de divisas de aproxima-
damente U$ 1 bilhão/ano, ao final dos projetos (BRASIL, 2015d). 

Desde já, é importante salientar que há muito alarde por parte do 
Ministério da Saúde sobre a economia que as PDPs geram. Não há, po-
rém, qualquer transparência de como essa economia vem sendo calcula-
da. Além disso, como será mostrado adiante, para alguns produtos, mesmo 
desconsiderando o valor agregado correspondente à transferência de tec-
nologia, houve aumento dos preços de aquisição. 

Um dos pilares dessa política é o compromisso de compra por parte 
do governo. Esse compromisso está baseado na proposta da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) de 
as PDPs abrangerem tanto a transferência da tecnologia do medicamento 
acabado quanto a dos seus Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA). A parce-
ria é firmada entre um laboratório público, que irá receber a transferência 
de tecnologia do produto acabado, e um laboratório parceiro privado na-
cional, que desenvolverá - ou receberá um laboratório privado internacio-
nal – a tecnologia para a produção do IFA (REZENDE, 2013). É impor-
tante salientar que a tecnologia do IFA, a parte do medicamento mais cara 
e a que envolve o maior grau de tecnologia, no processo de fabricação do 
medicamento, não é apropriada pelo laboratório público, sendo somente 
desenvolvida e absorvida pelo laboratório privado nacional. Posteriormen-
te, o laboratório privado nacional detentor da tecnologia do IFA, vende o 
princípio ativo para o laboratório público, que formula o produto1.

Atualmente a portaria que rege as PDPs é a 2531 de 12 de novem-
bro de 2014. Ela redefine as diretrizes e os critérios para a definição da 
lista de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e o 
estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) 

1  Em linhas gerais, a fabricação de um medicamento ocorre em três passos: o químico, com a 
produção de intermediários químicos; o farmoquímico, que envolve a produção do IFA; e a 
farmacêutica, que compreende a formulação do medicamento em um comprimido, ou pílula, 
ou xarope, etc.
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e disciplina os respectivos processos de submissão, instrução, decisão, 
transferência e absorção de tecnologia, aquisição de produtos estratégicos 
para o SUS no âmbito das PDP e o respectivo monitoramento e avaliação 
(BRASIL, 2014c).

As PDPs são divididas em quatro fases: 1) Proposta de projeto de 
PDP: Essa fase compreende a submissão do projeto, bem como a análise 
de sua viabilidade que é a celebração do termo de compromisso entre o 
Ministério da Saúde (MS) e a instituição pública; 2) Projeto de PDP: É a 
fase inicial de implantação da proposta aprovada e do termo de compro-
misso; 3) PDP: Fase inicial de execução das parcerias (desenvolvimento 
do produto pelo ente privado, transferência e absorção da tecnologia e a 
celebração do contrato entre o ministério e a instituição pública); e 4) 
Internalização da tecnologia: fase de conclusão da transferência e absor-
ção da tecnologia pela instituição pública (BRASIL, 2014c). 

OBJETIVOS DA PDPs, SEGUNDO A PORTARIA 2.531/14
1) ampliar o acesso da população a produtos estratégicos e dimi-

nuir a vulnerabilidade do SUS; 2) reduzir as dependências produtiva e 

tecnológica; 3) racionalizar o poder de compra do Estado, mediante 

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

à sustentabilidade do SUS e à ampliação da produção no País de 

produtos estratégicos; 4) proteger os interesses da Administração 

Pública e da sociedade ao buscar a economicidade e a vantajosi-

dade, considerando-se preços, qualidade, tecnologia e benefícios 

sociais; 5) fomentar o desenvolvimento tecnológico e o intercâmbio 

de conhecimentos para a inovação no âmbito das instituições públi-

cas e das entidades privadas, contribuindo para o desenvolvimento 

do complexo Econômico-Industrial em Saúde (CEIS) e para torná-las 

competitivas e capacitadas; 6) promover o desenvolvimento e a fa-

bricação em território nacional de produtos estratégicos para o SUS; 

7) buscar a sustentabilidade tecnológica e econômica do SUS a cur-

to, médio e longo prazos, com promoção de condições estruturais 

para aumentar a capacidade produtiva e de inovação do País, contri-

buir para redução do déficit comercial do CEIS e garantir o acesso à 

saúde; e 8) estimular o desenvolvimento da rede de produção pública 

no País e do seu papel estratégico para o SUS. 
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Em 2015, de acordo com divulgação do Departamento do Comple-
xo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS) (BRASIL 2014b), existem 62 
propostas de PDPs aprovadas. As demais 42 propostas foram reprovadas, 
por não se enquadrarem na Portaria 2.531 ou não apresentarem informa-
ções necessárias. Essas PDPs envolvem, no total, 42 produtos para a saúde, 
dos quais 38 são medicamentos, 13 produtos para a saúde e uma vacina2. 
Existem, atualmente, 19 laboratórios públicos brasileiros envolvidos com 
as PDPs, considerando as fases de proposta e PDP propriamente dita3.

Atualmente o Ministério da Saúde adquire 27 produtos de 29 
PDPs4. Esses produtos já estão na fase de PDP propriamente dita (fase 3) 
e são fabricados pelos laboratórios privados das parcerias. Posteriormente 
são formulados pelos laboratórios públicos e vendidos ao MS. 

Desses produtos em fase de PDP, 14 estão atualmente compreen-
didos no Componente especializado da Assistência Farmacêutica (BRA-
SIL, 2013b), 10 no Componente Estratégico (BRASIL, 2007b), dois no 
Componente Básico (BRASIL, 2013c), um simultaneamente nos com-
ponentes básico e especializado5 e dois simultaneamente nos componen-
tes estratégico e especializado. Dessa forma, podemos compreender que 
a maioria dos produtos em PDP são direcionados para o tratamento de 
doenças crônicas e campanhas de vacinação, sendo assim, produtos para 
uso contínuo e com alto valor agregado.

Até o primeiro semestre de 2015, apenas uma PDP se encontra in-
ternalizada. Trata-se da vacina Influenza, transferida do laboratório Sanofi 
Pasteur para o Instituto Butantan, que hoje é detentor de todas as informa-
ções que garantam o domínio tecnológico e a portabilidade tecnológica 
para o atendimento das demandas do SUS. Os motivos para que, de todas 
as PDPs assinadas, apenas uma esteja internalizada podem ser vários. Sem 
dúvida, porém, o quadro normativo tem papel fundamental no tempo que 
a tecnologia será incorporada pelos laboratórios nacionais e pelo papel 
que deverá sem desempenhado por todos os laboratórios envolvidos no 
processo. Vejamos, então, uma breve análise comparativa entre a Portaria 
837/12 e a Portaria 2.531/14.

2  Mais informações, Quadro 1, do Anexo I. O número menor de produtos frente as 62 propostas, 
se deve ao fato de existir mais de uma PDP para o mesmo produto. Esse é o caso dos medica-
mentos, adalimumabe, bevacizumabe, rituximabe, somatropina, etanercepte e trastuzumabe.

3 A lista completa encontra-se na Tabela 2, no Anexo I.

4 Para a lista do produtos em Fase 3, ver o Quadro 2, no Anexo I.

5 Mais informações no Quadro 2, do Anexo
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3.1. Da Portaria 837 de 18 de abril de 2012 a Portaria 2.531 
de 12 de novembro de 2014 

A portaria 837 de 2012 foi o primeiro instrumento normativo no 
âmbito das PDPs. Essa Portaria Definia as diretrizes e os critérios para o 
estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). 
A Portaria apresentava instrumentos regulatórios importantes para o setor 
privado, que poderiam ser eficazes no controle das práticas de captura 
corporativa. Esses instrumentos incluíam a não realização de parcerias 
com detentores de patente em vias de expirar, a divisão da demanda pú-
blica como forma de controle de monopólio, a necessidade ou não de 
incluir (possibilidade) uma margem para a transferência, embutida no 
preço de aquisição e a realização das parcerias em, no máximo, 5 anos. 
Muitos desses instrumentos foram retirados quando da instituição da Por-
taria 2.531/14. Sua entrada em vigor, no entanto, só aconteceu depois da 
realização da consulta pública nº 8, de agosto de 2013, cujo o processo e 
contribuições merecem breve análise.

3.2. Análise das contribuições da sociedade à Consulta 
Pública nº 8 de 13 de agosto de 2013 

Para a consolidação da atual Portaria 2.531/2014, foi realizada a 
Consulta Pública nº 8 (CP8) (BRASIL, 2013d) de 13 de agosto de 2013. 
Essa consulta pública demarca a passagem das diretrizes estabelecidas 
pela Portaria 837/2012, e deixa evidente os fortes interesses privados na 
proposição de uma nova legislação. Alguns desses interesses, inclusive, 
foram acatados na nova Portaria, mostrando a presença da captura corpo-
rativa e influência das empresas privadas nacionais e estrangeiras. É im-
portante mencionar que mesmo antes da consolidação da atual Portaria 
2.531, a sua própria minuta, já continha dispositivos preocupantes como, 
por exemplo, a extensão do prazo para a transferência para dez anos e não 
mais cinco, como definia a Portaria 837/12.

Ao todo, 54 entidades enviaram contribuições à CP8. Dentre elas, 
empresas privadas nacionais e estrangeiras; representações de classe da 
indústria farmacêutica e farmoquímica; pessoas físicas; grupos da socie-
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dade civil organizada e representações de pacientes; laboratórios públi-
cos e suas entidades representantes; além de órgãos governamentais. Se 
olharmos somente quantitativamente, salta aos olhos a discrepância entre 
o número de contribuições do setor privado e, por que não dizer, da indús-
tria farmacêutica transnacional, e as contribuições de setores ligados ao 
interesse público, especialmente, da sociedade civil organizada. 

As contribuições
 A Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia do Conselho Na-

cional de Saúde – CICT/CNS, apenas pediu a inserção de mais uma moda-
lidade de produto estratégico no Art. 4º da minuta. Nem sequer comentou 
a falta mecanismos que permitam o efetivo acompanhamento e avaliação 
das PDPs, algo que se esperaria de uma comissão do Conselho Nacional de 
Saúde. Contribuições do próprio Sistema Único de Saúde apenas aponta-
ram a necessidade de as compras de produtos das PDPs serem centralizadas 
no MS. A falta de participação social e interesse em promover o acesso e 
equidade já se evidenciam antes mesmo da aprovação da Portaria.

A presença do setor privado nas contribuições a essa consulta Pú-
blica é digna de destaque. A maioria das empresas privadas e suas enti-
dades de classe, pediram por participação do ente privado da parceria na 
apresentação oral da proposta de PDP ao MS, pelo direito da instituição 
privada de interpor recurso ao indeferimento de propostas de PDP, por 
definição de prazo exato para assinatura do contrato e/ou aquisição (previ-
sibilidade) e pela participação do ente privado na definição de preços de 
aquisição, juntamente com a entidade pública da parceria e o MS. Essas 
solicitações não foram acatadas no texto da nova Portaria 2.531/2014, mas 
demonstram grande intenção de captura. 

Poucas sugestões advindas da CP8, que podem ser consideradas fa-
voráveis ao acesso a produtos para a saúde e equidade, foram incorporadas 
a Portaria 2.351/2014. Muitas entidades sugeriram a aceitação de mais de 
uma PDP para o mesmo produto. No entanto, não foi incorporado ao texto 
a sugestão de que essas parcerias fossem feitas por parceiros privados dife-
rentes, apesar disso já existir6. Esse fato impediria que apenas uma empresa 
privada detivesse a exclusividade durante o período de transferência de tec-
nologia, aumentando a competitividade e facilitando o acordo de preços. 

6 Ver Quadro 1, Anexo I.
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Outra sugestão importante, feita pela ANVISA e pelo Grupo de 
Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração 
dos Povos – GTPI/REBRIP, foi o acompanhamento mais rigoroso dos pe-
didos de patentes pendentes, inclusive com informação dos números dos 
pedidos de patente nos documentos da PDP (follow-on). Isso facilitaria 
a gestão da propriedade intelectual sobre o produto alvo de PDP, o que 
poderia evitar extensão do monopólio, mesmo após o término da PDP.

Um aspecto sugerido e incluído na Portaria 2.531/2014 foi que a 
definição da lista de produtos estratégicos passe por consulta pública. Esta 
é a única forma de participação social definida na Portaria.

Apesar de oito entidades pedirem por participação da sociedade e de 
suas associações representantes, com debates públicos acerca das PDPs, 
esse critério não foi atendido. Além disso, nove entidades pediram por 
transparência. Os pedidos se referiram, principalmente, às informações 
dos termos de compromisso fossem públicas, aos relatórios quadrimestrais 
de acompanhamento da política das PDPs e aos relatórios de avaliação 
das parcerias e divulgação das decisões das reuniões do GECIS. A falta de 
transparência e a inclusão de um artigo especificamente definindo como 
sigilosas todas as informações das PDPs, deixa a política sem credibilida-
de perante a sociedade, que fica impossibilitada de avaliar e fiscalizar a 
execução dos contratos estabelecidos. Práticas de captura corporativa e 
corrupção institucional são muito mais passíveis de acontecer em uma 
caixa preta, sem qualquer possibilidade de controle social. 

É muito possível que exatamente por causa da falta de transparência e 
participação social, tenha havido casos de fraude e corrupção envolvendo as 
PDPs. Até o primeiro semestre de 2015, dois casos chegaram ao público pela 
mídia: o caso Labogen e irregularidades na proposta de PDP do Marca Passo 
. Sobre o caso da PDP do Marca Passo7, de acordo com o documento do 
Tribunal de Contas da União (TC 011.777/2014-1):

“o Ministério da Saúde, por meio da Furp, celebrou no fim 

de 2013 contrato de R$ 80.600.000,00 com as referidas empresas 

(Medtronic LTDA e Scitech) para fornecimento de marcapassos e 

stents coronários e arteriais ao SUS pelo prazo de cinco anos. Des-

taca não ter havido convite público para apresentação de projetos, 

tampouco licitação para seleção das contratadas, tendo a escolha 

das empresas ocorrido sem a devida transparência”.

7 Ver Tabela 1, no Anexo I
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Essa é outra questão preocupante, que já vem desde a primeira por-
taria que regulamentava as PDPs e que a Portaria 2.531/2014 não corrige: 
os critérios para a seleção dos laboratórios privados da parceria não são 
estabelecidos. Além disso, como não existem critérios definidos, muitas 
outras parcerias podem vir a ser investigadas pelo mesmo motivo, gerando 
atrasos, suspeita, falta de acesso a produtos estratégicos e aumento das 
vulnerabilidades do SUS.

A escolha do laboratório parceiro privado segue sem critérios na 
Portaria 2.531/2014. Não existe nenhuma transparência sobre as caracte-
rísticas e especialidades dos laboratórios privados, que os levaram a partici-
par das PDPs. Algumas entidades defenderam a licitação ou o estabeleci-
mento de critérios para a seleção do ente privado em ampla concorrência. 
Isso garantiria o princípio da publicidade definido na Lei 8.666 (lei de 
licitações) e evitaria práticas de captura corporativa, que ocorrem com 
muito mais frequência na ausência de regulamentação e transparência. 

A Portaria 2.531/14 estabeleceu que as PDPs serão conduzidas se-
guindo a legislação de propriedade Intelectual vigente. Além disso a BIO 
(Biotechnology Industry Organization), inclusive sugeriu na CP8 que não 
seria necessário averiguar a situação de patente em outros países. Essa pro-
posta não foi acatada. Analisar a situação de patente de produtos para a saú-
de em outros países é essencial para evitar abusos e extensões de monopólios 
após o término das PDPs. Há PDPs vigentes, em que a presença de outros 
pedidos de patente sobre a tecnologia sendo transferida pode gerar extensão 
de monopólios e favorecimento do laboratório farmacêutico transnacional.

Além disso, na Portaria 2.531/2014 ficou definido que os contratos 
serão plurianuais. Isso garante segurança jurídica para as instituições pri-
vadas envolvidas nas parcerias. Esse fato isolado não seria um agravante. 
No entanto, é importante salientar que não existem mecanismos puni-
tivos e nem mesmos de segurança jurídica do ente público na Portaria 
2.531/2014, caso a instituição privada não cumpra o contrato (contribui-
ções essas dadas na CP8). Ainda pior, não existe uma contrapartida na 
Portaria que garanta a pré-qualificação dos entes privados e públicos das 
PDPs e nem mesmo uma definição da economicidade da parceria. Essa 
questão foi sugerida na CP8 para definir quais são os critérios de economi-
cidade e como calculá-la, porém não acatada na Portaria 2.531/14. 

Apesar da definição do contrato plurianual, a Portaria 2.531/2014 
não estabelece, claramente, quais serão os critérios para a regulação de 
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preços de aquisição de produtos sob patente. Foi estabelecido nessa Por-
taria que serão utilizados os valores de mercado para esse controle, o que 
permite a prática de preços abusivos. Foi sugestão dada pelo GTPI/Rebrip 
na contribuição à CP8, que quando se tratar de produto sob patente e livre 
de licitação por esse motivo, o preço deve ser reduzido em 35%. Essa por-
centagem corresponde à redução de preço dos medicamentos genéricos 
frente aos de referência e se justifica devido ao período de exclusividade 
que o detentor da patente teria, para além do da patente, durante a trans-
ferência de tecnologia. 

Outra questão relevante, que estava prevista na Portaria 837/2012 
e foi sugestão dada na CP8, se referia às formas de evitar o uso das PDPs 
para extensão de monopólio. Essa contribuição não foi acatada, propician-
do um cenário favorável a práticas de captura corporativa.

Algumas outras contribuições, embora não incluídas na Portaria 
2.531/2014, expressam claramente, a intenção de colocar o viés corpora-
tivo na elaboração de políticas públicas. Por exemplo, a empresa Biomm 
sugeriu que deveria ser permitida a participação em PDP de empresas sem 
planta industrial concluída, inclusive, com importação de insumos até a 
conclusão da planta. Essa era exatamente a situação da Biomm à época da 
CP8, com a construção de uma fábrica no estado Minas Gerais, que tem 
previsão para funcionar no período 2015-20168 9.

Outro exemplo é a exigência de participação do setor privado na 
Comissão Técnica de Avaliação e no Comitê Deliberativo das PDPs, in-
clusive proposto pela Confederação Nacional da Indústria. Além disso, 
uma indústria farmacêutica, que não se identificou, pediu por PDPs com 
extensão de prazo de vigência superior a 10 anos. 

É importante salientar que a Portaria 2.531/14 define no seu capí-
tulo IV, artigo 10, parágrafo único, que o fluxograma do processo de PDP 
estará disponível em sítio eletrônico específico do MS para conferência. 
No entanto, as informações disponíveis não permitem um acompanha-
mento detalhado da execução de tais parcerias: não estão disponíveis as 
datas finais do processo de transferência e nem mesmo as porcentagens de 
execução até o presente momento. 

8  Fábrica da Biomm começa a ser construída em junho. Disponível em:  
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=135170. Acesso: 24/07/2015.

9  Biomm investirá R$ 330 mi em fábrica de insulina em MG. Disponível em:  
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,biomm-investira-r-330-mi-em-fabrica-de-insulina-
-em-mg,949887. Acesso: 24/07/2015.
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Uma dissertação de mestrado de 2013 mostrou que sete das 11 
parcerias instituídas no ano de 2009 estavam com 40 % de execução 
frente ao planejado em cinco anos. Nessa mesma dissertação, é apre-
sentado índice linear de sucesso de 67 % para as sete PDPs avaliadas10 
. No entanto, o mesmo estudo mostrou que a porcentagem de execução 
da etapa de registro pelo laboratório público, do medicamento produzido 
pelo parceiro privado nacional, estava em 7,5% e que para quatro das 11 
parcerias analisadas o percentual era de 0% (REZENDE, 2013). 

Para a primeira aquisição, o registro do produto em PDP poderá ser 
da Instituição Pública recebedora ou da entidade privada transferidora/de-
tentora (Art.53, Portaria 2.531/2014) (BRASIL, 2014c). No entanto, após 
a primeira aquisição do produto de PDP, a instituição pública terá o prazo 
de 60 (sessenta) dias para apresentar à ANVISA o pedido de registro e, 
após um ano da primeira aquisição, o MS somente irá realizar nova aqui-
sição caso o laboratório público tenha o registro do produto na ANVISA 
(Art.53, § 2º; e Art.54 da Portaria 2.531/2014) (BRASIL, 2014c). 

É importante considerar também o fato de as decisões serem toma-
das de forma não paritária, com presença, apenas, do MS e das institui-
ções privadas e públicas participantes das PDPs. Não há qualquer forma 
de inserção dos Conselhos de Saúde e de outras representatividades da 
sociedade civil nas discussões sobre a viabilidade das propostas e nem so-
bre o acompanhamento das PDPs estabelecidas. Tal fato corrobora para a 
redução da participação social no SUS, demanda essa institucionalizada 
pela Lei 8.142 de 1990, que define os Conselhos e as Conferências de 
saúde (BRASIL, 1990). Já a Portaria 2.531/2014, que redefine as PDPs, 
não mantém qualquer forma de paridade, transparência e controle social. 

O Decreto de 12 de maio de 2008, que cria o Grupo Executivo do 
Complexo Industrial da Saúde (GECIS) – que participa de ações de defi-
nição de produtos estratégicos e avaliação de propostas de PDPs –, define 
em seu Art. 4º, § 1º, que o “Grupo Executivo será assessorado por um 
Fórum Permanente de Articulação com a Sociedade Civil...” (BRASIL, 
2008). No entanto, analisando a composição de tal Grupo Executivo, não 
é possível encontrar sequer um órgão de representação da sociedade ci-
vil. Pelo contrário, e corroborando para ações fortalecedoras das medidas 
de propriedade intelectual, temos representantes do Instituto Nacional 

10  O índice linear de sucesso é caracterizado como o percentual de sucesso considerando o 
tempo transcorrido (três anos, dado que a avaliação foi em 2012) e o tempo restante da PDP.
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de Propriedade Intelectual (INPI) e da Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI). Mais uma vez, a participação só está garantida 
para as corporações e gestores públicos. 

De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) 
(BRASIL, 2011) e a Portaria 1.583/2012, está assegurado o acesso aos 
relatórios de acompanhamento. Especialmente, o artigo 4º, VII, (a) da 
referida portaria dispõe: “Art. 4º O acesso à informação compreende, en-
tre outros, o direito de obter: VII) informação relativa à implementação, 
acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos 
e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”. O fato é 
que, como forma de restringir o acesso e o acompanhamento das PDPs, o 
Parágrafo único do Artigo 26 da Portaria 2.531/2014 classifica as informa-
ções referentes as PDPs como sigilosas.

Quanto a propriedade intelectual, esta portaria estabelece que será 
seguida legislação vigente, no caso a Lei de Propriedade Intelectual (LPI) 
de 14 de maio de 1996, que estabeleceu o reconhecimento de patentes 
de fármacos (BRASIL, 1996). O que acontece, no entanto, é que esse 
reconhecimento da patente, associado a exclusividade de compra pelo 
MS durante o período de transferência, acaba por levar a uma “exten-
são” indireta do período de monopólio do fármaco, garantindo à empresa 
detentora, maior período de exclusividade de mercado e, ao Ministério 
da Saúde, maiores gastos com a compra desses medicamentos. Isso pode 
inclusive acontecer com empresas detentoras de patentes com expiração 
em período inferior a dez anos (prazo esse definido para a transferência 
da tecnologia) fazendo com que durante a PDP esta empresa tenha a ex-
clusividade de compra pelo MS, via aquisição nos laboratórios públicos. 

Nessa portaria é colocado que os números das patentes dos produtos 
objetos das PDPs, bem como seu período de vigência, devem ser informa-
dos. No entanto, não existe nenhuma forma clara de divulgação dessas 
patentes ao público em geral, impossibilitando o acompanhamento do 
desenvolvimento de produtos sob patente. 

Além disso, não fica clara qual é a política para lidar com essas pa-
tentes. Por exemplo, qual serão as providências tomadas pelo poder públi-
co, caso a vigência de uma patente vá além do termo do contrato de uma 
determinada PDP? Todas as patentes serão licenciadas, caso a empresa 
não informe todas as patentes que se referem a determinada tecnologia? 
Essas perguntas não são respondidas pelo texto da portaria. Soma-se a isso 
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a mudança nos prazos para a conclusão do processo de transferência de 
tecnologia, que inicialmente era de até cinco anos. Ainda pior, após a por-
taria 2.531/14, o prazo pôde ser definido de acordo com a complexidade 
da transferência, podendo chegar a 10 anos e aumentando, portanto, a 
possibilidade de exclusividade de mercado e monopólio. 

Quanto a internalização tecnológica, a portaria 2.531/14 define 
que deverão ser transferidas para além da tecnologia de produção do pro-
duto acabado, o arquivo mestre da droga, a tecnologia de produção dos 
IFAs, o banco de células mestre para produtos biológicos e componentes 
eletrônicos, no caso de equipamentos para saúde. Porém não são divulga-
dos os critérios para tais transferências que permitam saber se o processo 
transferido já não se trata do mais efetivo, ou se a tecnologia já se encon-
tra obsoleta, e se aquela planta transferida terá condição de ser mantida 
pelas instituições públicas, de acordo o nível atual de desenvolvimento 
tecnológico nacional. Esse impasse gera incerteza quanto ao cumprimen-
to dos objetivos das PDPs definidos na Portaria, gerando questões sobre se 
a PDP, de fato, poderá contribuir para a diminuição da vulnerabilidade e 
dependência do SUS. 

Esse é o caso do medicamento Tenofovir, que atualmente está em 
fase de PDP (fase III) e é adquirido pelo MS dos laboratórios públicos 
FUNED e LAFEPE. De acordo com o item 7.6.1 do Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas da AIDS11, o tratamento de primeira escolha com-
preende a combinação de tenofovir, lamivudina e efavirenz (TDF + 3TC 
+ EFV) (“3 em 1”) na apresentação de dose fixa combinada, sempre que 
disponível. O chamado “3 em 1”, já está em fase de PDP (fase III) entre os 
laboratórios públicos FUNED, LAFEPE e Farmanguinhos e os privados 
Cristália, Blanver/Globe, CYG, Nortec, sendo adquirido pelo Ministério 
da Saúde. Dessa forma, de acordo com o MS12, a aquisição de tenofovir 3 
em 1 nesse ano de 2015 foi de 90 milhões de comprimidos, muito superior 
a aquela do tenofovir monodroga, que se encontra em obsolescência ou 
grande redução de uso. 
 

11  Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da AIDS: Disponível em: http://www.aids.gov.br/
pcdt/. Acesso em: 24/07/2015.

12  Mais de 100 mil pacientes terão acesso ao antirretroviral 3 em 1. Disponível em: http://www.
brasil.gov.br/saude/2015/04/ministerio-da-saude-estende-acesso-a-medicamento-antirretrovi-
ral-3-em-1. Acesso em: 24/07/2015.
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SIGILO COMO REGRA E NÃO EXCEÇÃO
É importante observar que a Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à 

Informação, após adotar como diretriz “a observância da publicida-

de como preceito geral e do sigilo como exceção” (artigo 3º, inciso 

I), dispõe sobre as informações passíveis de classificação e acesso 

restrito por serem consideradas imprescindíveis à segurança da so-

ciedade ou do Estado. E justamente por se tratar de exceção, que 

restringe o direito fundamental de acesso à informação, as informa-

ções passíveis de classificação devem ser interpretadas de forma 

restritiva e nunca extensiva.

Para a realização do presente trabalho foram protocolados entre 

12 e 22 de maio de 2015, seis pedidos de acesso à informação, dos 

quais dois foram negados, um deles pelo artigo 23, inciso VI, da lei 

Nº 12.527/11 e do artigo 25, inciso VII, do decreto Nº 7.724/12 e 

outro pelo artigo nono, inciso VII, da portaria GM/MS Nº 1.583/12, 

segundo o qual o Ministério da Saúde classifica como sigilosos, em 

grau de secreto, os termos de compromisso, assim como os demais 

documentos cujos objetos são as parcerias para o desenvolvimento 

produtivo envolvendo transferência de tecnologia. 

Outros dois foram respondidos integralmente, um outro foi res-

pondido com informações incompletas e um não foi sequer respon-

dido. É importante ressaltar que os pedidos não se referiram a soli-

citações de informações atinentes a formulações, rotas de síntese e 

outras informações técnicas sobre produção de medicamentos ou 

transferências tecnológicas, mas sim relativas aos termos dos con-

tratos, como por exemplo valores de repasse de recursos públicos, 

tempo de duração do contrato, critérios de escolhas de laboratórios 

públicos e privados, etc.

Em 2014, o GTPI/Rebip havia feito breve levantamento sobre os 

pedidos de acesso a informação relacionados às PDPs. Até a data, 

haviam sido protocolados 20 pedidos de acesso a informação sobre 

contratos de PDP, projeto executivo, preços, prazos e relatórios de 

acompanhamento. Todos os pedidos foram negados e classificaram 

a informação como sigilosa, pois sua divulgação era uma ameaça à 

segurança nacional.
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4. ANOMALIAS NOS PREÇOS DE AQUISIÇÃO E 
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO CÁLCULO DE 
ECONOMIAS.

Entre os objetivos das PDPs está a economia de recursos para o SUS, 
fortalecendo a sua sustentabilidade e a ampliação do acesso da população a 
produtos essenciais e diminuição da vulnerabilidade do SUS. No entanto, 
no que diz respeito à redução de preços, a proposta de redução das PDPs 
é de somente de 5% (FUNED, 2015) do preço em relação à última com-
pra feita pelo Ministério da Saúde. Como veremos, essa redução é pouco 
representativa e desconsidera a tendência de redução natural dos preços, 
principalmente no caso de medicamentos em situação de monopólio.

No caso da PDP para fabricação do medicamento atazanavir, por 
exemplo, o preço estipulado no contrato para aquisição do produto em 
2016 (US$ 2,28/unidade), é 6,5 vezes maior do que o menor preço dis-
ponível no mercado internacional atualmente (US$ 0,35/unidade) (Me-
decins Sans Frontieres, 2014). Outro exemplo é o caso da PDP para o 
medicamento tenofovir, o preço de aquisição do produto nacional fabri-
cado através de PDP em 2014 (US$ 1,81/unidade13) é superior ao preço 

13   Informação enviada pelo Ministério da Saúde em resposta a pedido feito pela Lei de 
Acesso à Informação.

É preciso deixar claro que a abertura de consultas públicas iso-

ladamente não supre a necessidade de participação e acesso a in-

formação por parte do Ministério da Saúde no tocante às PDPs. A 

reticência deste Ministério em prover informações claramente de 

natureza pública encontrou seu mais forte contraponto no recente 

revés, envolvendo o Laboratório LABOGEN e as denúncias de tráfico 

de influência que causou a queda do então vice-presidente da Câ-

mara dos Deputados. 

A falta de publicidade prévia sobre a natureza dos contratos e 

critérios de escolha expuseram publicamente o Ministério e, princi-

palmente, lançou pública desconfiança sobre a lisura das PDPs.
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de aquisição do produto em 2010 (US$ 1,75/unidade14), quando ainda era 
adquirido da empresa que possuía o pedido de patente. Uma das justifi-
cativas apresentadas é que o preço traz embutido o custo de tranferência 
da tecnologia.

O que chama a atenção nesse caso, é o valor pago pelo MS tanto 
pelo tenofovir, como pelas combinações “2 em 1” e “3 em 1”. Segundo 
estudo de apropriação do custo de produção do tenofovir, monodroga, do 
“2 em 1” e do “3 em 1”, realizado pelo GTPI/Rebrip, os preços dos medi-
camentos adquiridos pelo Ministério da Saúde são pelos menos três vezes 
maiores do que deveriam e a definição do preço inicial da PDP foi supe-
rior ao que poderia ser, levando em consideração apropriação do custo de 
produção (SCOPEL et al, 2016, no prelo).

Além disso, apesar de ter sido anunciado reiterada vezes pelo Mi-
nistério da Saúde que as PDPs trarão economias de bilhões de reais aos 
cofres públicos, não há nenhuma transparência acerca da forma pela qual 
essa estimativa de economia foi calculada. O GTPI/Rebrip já solicitou 
inúmera vezes pedidos de esclarecimentos a representantes do Ministério 
da Saúde, todos sem resposta ou com respostas evasivas e insuficientes.

Preços de aquisição dos produtos das parcerias 
pelo Ministério da Saúde

De acordo com a portaria 2531/14, os preços de aquisição dos pro-
dutos das parcerias têm que ser decrescentes ao longo da fase de PDP. De 
acordo com publicação do laboratório público do Estado de Minas gerais, 
a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), a meta é que, a cada ano, o preço 
de aquisição seja reduzido em pelo menos 5% (FUNED, 2015). 

Analisando as aquisições feitas pelo MS, publicadas na página ele-
trônica do DECIIS (BRASIL, 2014b), podemos perceber que, para alguns 
produtos, essa redução não ocorreu. Além disso, como forma de comparar 
os valores de aquisição a nível internacional, percebe-se que, para alguns 
produtos, existe a prática de preços mais elevados aqui no Brasil, em com-
paração com preços de aquisição de outros países. 

O modo como são publicados os extratos de aquisição no Diário 
Oficial da União (DOU) (BRASIL, 2014b), dificulta a análise desses cus-

14   Informação enviada pelo Ministério da Saúde em resposta a pedido feito pela Lei de 
Acesso à Informação.
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tos e o acompanhamento das PDPs pela sociedade civil. Os valores de gas-
to são postados por substância, em termos de quantidade total, por exem-
plo, para o medicamento clozapina, é informado o valor total de aquisição 
pelo MS para ambas as concentrações de 25 e 100 mg. Para algumas ins-
tituições, como é o caso da Fundação Oswaldo Cruz e Farmanguinhos, é 
impossível saber qual o valor exato e as quantidades de cada medicamento 
adquirido, pois o extrato apenas mostra o repasse de recurso do MS com 
a finalidade de incentivo à produção de medicamentos, não definindo o 
objeto da transação. 

Essa forma de divulgação impossibilita a análise pelas quantidades 
respectivas de cada concentração e por forma farmacêutica. Dessa ma-
neira, o método de análise utilizado considerou, como forma de padro-
nização, a Dose Diária Definida (DDD), sendo essa a dose média diária 
de manutenção, usada, habitualmente, por um indivíduo adulto, para a 
principal indicação terapêutica daquele medicamento (ANVISA, 2015).

Para essa análise dos preços, foram utilizados o Guia indicador de 
preços internacionais de drogas (International Drug Price Indicator Guide 
2013) do MSH (Management Science for Health) em parceria com a Or-
ganização Mundial da Saúde. Também foram utilizados dados de preços 
internacionais do zenRx Research15. Apesar desses valores não terem sidos 
ajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
eles representam uma análise comparativa das aquisições publicadas pelo 
MS. Até porque, a maioria dos medicamentos que apresentaram aumento, 
mostraram alto percentual, o que dificilmente seria contrabalanceado pelo 
ajuste. Além do mais, o preço da transferência da tecnologia está, de acordo 
com o Art. 55, Inciso III, Alínea a da Portaria 2.531/2014, considerado no 
preço de aquisição. Como um dos componentes da falta de transparência 
dessa Portaria, não se tem acesso a esse valor da transferência, portanto não 
há como embuti-lo no preço de aquisição dos produtos de PDP.

Analisamos apenas 1316 produtos dos 27 atualmente em fase de PDP. 
Os demais, pelas inadequações17 dos extratos publicados no DOU, não pu-

15   Para todos esses valores, foi utilizado o valor de correção do dólar americano PPP 
(Purchasing Power Parity) para regular o preço relativo em função das diferentes 
moedas analisadas, em anos diferentes

16   clozapina, Fator VII recombinante, mesilato de imatinibe, micofenolato de sódio, 
olanzapina, quetiapina, rivastigmina, tenofovir, vacina influenza, vacina meningocó-
cica C conjugaga, toxina botulínica, everolimo, cabergolina

17   Falta da declaração do quantitativo de cada produto, valor total descrito para mais de 
um produto
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deram ser analisados. Do total das aquisições realizadas no período de 2010 
a 2015, seis não apresentaram redução do preço de aquisição e outras três 
apresentaram reduções inferiores a 5 % (Tabela 3). Dez aquisições apre-
sentaram redução de preço maior que 5 %, sendo algumas delas bastante 
expressivas. Os resultados podem ser vistos na Tabela 3, no anexo I.

Além do mais, de acordo com o Drug Price Guide 2013 da OMS 
(versão mais recente do guia de preços), as aquisições de clozapina, fator 
VIII recombinante, mesilato de imatinibe, olanzapina, tenofovir e vaci-
na meningocócica C conjugada, apresentaram valores mais elevados que 
a média de preços mundial, em todos os períodos de aquisição (DRUG 
PRICE GUIDE, 2013)18. Nessa análise, a vacina influenza apresentou 
preços mais baratos que a média internacional (de acordo com o Drug 
Price Guide), para as aquisições de 2010, 2012, 2013 e 2014. Apesar do 
preço dessa vacina ter aumentado no período entre 2010-11, não foi possí-
vel estabelecer comparação a nível mundial, pois para 2011, o Drug Price 
Guide não retornou resultado. 

Associado a isso, os medicamentos clozapina, micofenolato de só-
dio, olanzapina, quetiapina, toxina botulínica e cabergolina apresenta-
ram, em mais de um momento, preços mais elevados de aquisição que os 
praticados em alguns países como EUA, Canadá, Austrália, Itália, França, 
Alemanha e Reino Unido19.

Entre as PDPs que não se apresentam como alternativas econômi-
cas, pelas análises nos parágrafos anteriores, quatro representam parcerias 
com laboratórios privados estrangeiros (Fator VIII recombinante: Hemo-
brás/Baxter; Vacina Influenza: Instituto Butantan/Sanofi-Pasteur; Vaci-
na Meningocócica C conjugada: FUNED/Novartis; e Micofenolato de 
sódio: FURP+Bahiafarma/Novartis) e outras sete representam parcerias 
com laboratórios privados nacionais (quetiapina: LAFEPE/Cristália; ca-
bergolina: Bahiafarma + Farmanguinhos/Cristália; toxina botulínica: LA-
FEPE/Cristália; Olanzapina: LAFEPE/Cristália; Clozapina: LAFEPE/
Cristália; tenofovir: FUNED/Blanver + Nortec; e mesilato de imatinibe: 
IVB/E.M.S + Laborvida + Globe + Alfa Rio.

Ainda quanto aos produtos dessas PDPs, seis medicamentos podem 
estar patenteados (houve dificuldade em buscar essa informação devido à 
complexidade de registro de tais substâncias): Fator VIII recombinante, 

18  Tabela 4, Anexo I.
19  Tabela 5, Anexo I.
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olanzapina, toxina botulínica, vacina meningocócica C conjugada, Vaci-
na Influenza e micofenolato de sódio. Os demais já apresentam versões 
genéricas no mercado brasileiro: Clozapina, Olanzapina, quetiapina, ri-
vastigmina, tenofovir, cabergolina e mesilato de imatinibe. 

Atualmente, temos 11 laboratórios privados estrangeiros participan-
do das PDPs e o presente estudo mostrou que 3 deles estão envolvidos em 
parcerias que não reduziram preços dos medicamentos adquiridos pelo 
SUS. Ainda, o laboratório nacional privado Cristália está participando, ao 
todo, de 10 PDPs (maior participante privado nacional), das quais cinco 
representam parcerias pouco econômicas ou não econômicas, na perspec-
tiva do SUS. 

É preciso também considerar que, em 2010, a parceria para a pro-
dução do medicamento donepezila (FURP + FUNED/Cristália) foi ex-
tinta. De acordo com gestor da Cristália, em entrevista concedida no dia 
01/07/201520, essa extinção deveu-se a incapacidade de manter um preço 
economicamente viável à Cristália. Assim, em comum acordo com os 
entes públicos, foi definida a extinção da parceria. Dessa forma, mesmo 
garantindo a manutenção dos IFAs em laboratórios privados nacionais, 
não se garantiu a redução da vulnerabilidade do SUS e garantia de acesso 
à população.

De acordo com a Portaria 2531/14, em seu artigo 55, alínea III, subi-
tem a: os preços estabelecidos para a aquisição de produto objeto da PDP 
considerarão o aporte tecnológico associado à internalização da produção 
e serão decrescentes em termos reais. Ainda, segundo entrevistas com ges-
tores do MS, esse valor elevado está associado ao preço que se paga pela 
transferência de tecnologia. Esse valor, no entanto, não é divulgado pelo 
MS, como também não é pública nenhuma forma de calculá-lo. 

Dessa maneira, apesar de serem realizadas avaliações periódicas 
(relatórios de acompanhamento quadrimestrais), há PDPs que não estão 
cumprindo a Portaria 2.531/14 e as metas de redução dos laboratórios 
públicos permanecem ativas. Isso demonstra que a implementação da 
política está favorecendo laboratórios privados, principalmente os interna-
cionais, mesmo quando em desacordo com as normas.

20   Entrevista realizada em 01/07/2015 com gestor do setor do Parcerias Público-Privadas 
(PPP) do Laboratório Cristália.
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5. PDPS COMO EXTENSÃO DO MONOPÓLIO 
PATENTÁRIO 

Umas das preocupações com o quadro regulatório instituído pela 
portaria 2.513/14 foi a extensão do prazo máximo das PDPs para 10 anos. 
Vejamos o caso do medicamento atazanavir, incorporado em 2004 no Bra-
sil é utilizado por aproximadamente 60.000 pacientes e custa US$ 830, 
por paciente, por ano21. 

A PDP do atazanavir é um caso de transferência de tecnologia com 
vários problemas em relação ao cumprimento dos prazos e à situação pa-
tentária do medicamento. A parceria foi firmada em 2011 com a assinatu-
ra do termo de compromisso, cujo cronograma estabelecia a duração da 
parceria até 2017. O contrato foi assinado entre os laboratórios Farman-
guinhos, Bristol e Nortec. 

Na sequência, houve um grande atraso no cronograma em função 
das negociações de preços. Depois disso, surgiu outro problema sobre a 
questão regulatória, que gerou mais atrasos no cronograma. A Bristol de-
sativou sua fábrica em São Paulo e, dessa forma, não havia uma estrutura 
de controle de qualidade, o que gerou atrasos na obtenção do registro sa-
nitário por parte de Farmanguinhos. Caso o registro sanitário tivesse sido 
obtido no prazo previsto, em 2011, os cinco anos acabariam junto com o 
término da vigência da patente em 2017. No entanto, o registro sanitário 
só foi obtido em janeiro de 2014, com atraso de 18 meses.

Em 2017, ano em que seria concluída a PDP, é quando vence a 
patente vigente do atazanavir, o que significa que o medicamento estaria 
em domínio público, após a expiração da patente. Com a prorrogação da 
PDP, por causa dos atrasos no cronograma inicial, a situação de monopó-
lio, que poderia ter fim com a expiração da patente, será mantida enquan-
to ainda estiver em andamento a parceria. Na prática, a PDP prolonga o 
monopólio sobre um medicamento essencial para a população brasileira.

Outro tema a ser considerado são as patentes secundárias ou de fol-
low-on. Esse termo se refere a pedidos de patentes pendentes e que podem 
ser aprovados a qualquer momento, inclusive durante a execução da PDP. 

21   Na versão de 300mg. Dados de preços obtidos via Lei de Acesso a Informação, em 
consultado ao Ministério da Saúde. Dados de número de pacientes não são dados 
oficiais, mas estimativas baseadas no número de unidades adquiridas do medica-
mento.
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Nesse sentido, uma questão fundamental é: o que acontecerá com a pro-
dução local, caso um dos pedidos de patente não constantes no contrato 
seja concedido? Mesmo que a transferência tecnológica se complete, o 
Brasil se verá limitado em sua possibilidade de produção?

Ademais, não existem ferramentas descritas na portaria 2.531/2014 
que restrinjam a participação de empresas detentoras de produtos com pra-
zo de vigência inferior a cinco anos, prazo este, inicialmente, definido para 
o processo de transferência. As empresas detentoras de patentes nessa situa-
ção, seriam, desta forma, beneficiadas com a “extensão da patente”, uma 
vez que durante o processo de transferência, o governo tem exclusividade de 
compra daquele produto apenas da indústria participante da PDP22. 

Além disso, ressalta-se a dificuldade encontrada em buscar patentes 
relacionadas aos produtos envolvidos em PDP. Foi feita uma solicitação 
de informação ao Instituto Nacional de Propriedade intelectual (INPI). A 
resposta não foi trouxe a informação solicitada e o INPI, inclusive, sugeriu 
a contratação, mediante remuneração, de funcionário do Instituto para 
fazer a busca pelas patentes. Seria muito mais dinâmico o processo de 
acompanhamento das patentes dos medicamentos envolvidos nas PDPs, 
caso o MS disponibilizasse essa informação, assim como o fez a ANVISA 
em seu guia Medicamentos sob patente no Brasil em 2010 (Brasil, 2010). 

Ainda no caso da PDP do medicamento atazanavir, o contrato li-
mita a produção apenas a uma formulação do medicamento, excluindo 
expressamente a produção de qualquer outra formulação ou combinação 
do medicamento. No entanto, recentemente a Organização Mundial de 
Saúde recomendou a utilização da combinação do atazananir com o ri-
tonavir. Essa combinação já está sendo utilizada por outros países tendo 
em vista seus benefícios para as pessoas. Neste cenário, pelo menos até 
2019, o Brasil não poderá produzir essa combinação, mesmo possuindo 
tecnologia para tanto, em razão de uma limitação imposta pela empresa 
Bristol-Myers Squibb no contrato da PDP.

22   Informação obtida por meio das contribuições a consulta pública nº 8 de de 13 de Agosto de 
2014, fornecidas pelo Ministério da Saúde, em resposta a solicitação de informação.
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6. SITUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS, 
ECONOMIA DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA 

Um dos principais objetivos das PDPs é o fortalecimento dos labora-
tórios nacionais públicos e privados. Nesta parte do estudo, apresentamos 
dados sobre laboratórios públicos importantes, que poderão servir como 
mais um elemento para reflexão sobre tal política. Também apresentamos 
elementos para o debate a respeito da atualidade da tecnologia transferida 
para os laboratórios públicos. 

Atualmente, temos 20 laboratórios públicos envolvidos com as 
PDPs. De modo geral, nos sítios eletrônicos dessas instituições não há 
informação clara quanto as parcerias que essas desenvolvem. Apenas a 
Fundação Ezequiel Dias (FUNED) apresentou dados mais esclarecedo-
res quanto as PDPs desenvolvidas na instituição. Uma das Instituições, a 
Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológi-
co, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma), sequer 
tem um site na internet23.

Analisando informações das próprias instituições públicas, salta aos 
olhos que tem havido uma extensiva redução na capacidade produtiva 
dos laboratórios públicos. No sítio eletrônico de Farmanguinhos está dis-
ponível o relatório de gestão de 2013 (Farmanguinhos, 2013), no qual é 
informada a capacidade produtiva de 6,5 bilhões de unidades farmacêu-
ticas. No entanto, em 2013, a unidade apenas produziu 668 milhões de 
unidades, valor bem abaixo da capacidade produtiva.

De acordo com dados do site do Instituto Vital Brasil (Instituto 
Vital Brasil, 2015), estima-se que a economia para o Sistema Único de 
Saúde, com a PDP do mesilato de imatinibe chegue a R$ 337 milhões. 
Segundo a mesma fonte, dados divulgados no site do Ministério indicam 
uma economia de R$ 915,5mil/ano com a produção nacional da Biotina 
e de R$ 5,8 milhões, em cinco anos, com a produção da solução para 
preservação de órgãos pelo instituto. No entanto, não existe divulgação 
dessa estimativa e nem mesmo demonstração de que essa economia seja 
representativa no âmbito do Sistema Único de Saúde. Também não 

23  Consulta em Julho de 2015.
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existem formas de acompanhamento acessíveis, que permitam tirar essa 
conclusão.

Com o laboratório Bahiafarma acontece algo semelhante. Segun-
do dados obtidos do site da fiocruz e em reportagens (FIOCRUZ, 2014; 
BAHIA TODA HORA, 2015), a cabergolina 0,5 mg, que é uma PDP do 
laboratório Bahiafarma em associação com Farmaguinhos e Cristália, está 
sendo adquirida pela metade do preço, e a justificativa reside no fato de 
o medicamento ser produzido no Brasil. Como mostrado na Tabela 5, no 
Anexo I na comparação com seis países, a cabergolina produzida no Brasil 
apresentou preço superior ao praticado na Itália, França e Reino Unido. 

Além disso, temos o fato de que, em 2010, três produtos (vacina 
pneumocócica 10 valente, vacina meningocócica C conjugada e clozapi-
na) iniciaram a fase de PDP, tendo então cinco anos de prazo para a fina-
lização do processo de transferência de Tecnologia. No entanto, até julho 
de 2015 todos esses produtos permaneciam na fase de PDP, sendo produ-
zidos e distribuídos pelo ente privado da parceria. Também, em 2011, os 
medicamentos quetiapina, tacrolimo e tenofovir iniciaram a fase de PDP 
e deveriam estar finalizando o processo de transferência de tecnologia. No 
entanto esses produtos seguem sendo fabricados pelos entes privados sem 
nenhuma evidência de finalização da planta de produção nos laboratórios 
públicos (BRASIL, 2014b). 

Essas irregularidades, quanto ao prazo, podem estar associadas a 
ineficiência do laboratório público ou falta de investimento do governo, 
mas também podem estar associadas a atrasos gerados pelo próprio ente 
privado, como no caso do medicamento atazanavir.

Em entrevista com gestores da FUNED, realizada no dia 
08/07/201524, obtivemos a informação de que todas as PDPs da instituição 
passaram por readequação, para atender a Portaria 2.531/14. Nesse senti-
do, eles disseram que os projetos de parceria da FUNED vão ser alterados, 
basicamente, em cronograma. Além disso, eles disseram que informam ao 
MS todos os atrasos. Quando questionados sobre se as informações dessas 
parcerias deveriam ser sigilosas, disseram que não, mas consideraram não 
divulgar falhas (se referindo ao atraso), pois essas são questões adminis-
trativas e que, se divulgadas, podem atrapalhar. Os gestores da FUNED, 
também justificaram o atraso devido a problemas de gestão na Fundação 

24   Entrevista realizada em 08/07/2015 com gestores da Chefia de gabinete da Presidência da 
Fundação, do Departamento de Projetos e Parcerias e da Divisão de Desenvolvimento de 
Medicamentos. Para mais ver Anexo III.
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nos últimos anos, como será abordado a seguir. Eles disseram: “Esse é o 
grande viés das PDPs: Se a PDP não dá certo enquanto política é porque 
ela não consegue ser operacionalizada” (se referindo a entraves do serviço 
público).

Os gestores da FUNED nos relataram que a relação com os en-
tes privados das parcerias é boa, mas não quiseram entrar no mérito. Em 
entrevista com gestor do Laboratório Cristália, um dos entes privados en-
volvidos com as PDPs, o gestor nos disse que atrasos, principalmente em 
parcerias que envolvam produtos biotecnológicos e nanoestruturados, são 
passíveis de ocorrer. Ele nos disse que essas parcerias dispendem alto grau 
tecnológico e por isso podem requerer mais tempo para se concretizarem. 

Segundo ele, a mudança de tempo de cinco para dez anos de vigên-
cia da PDP veio atender uma demanda referente à casos de medicamentos 
com tecnologias complexas. No entanto, nos relatou também, que em 
parcerias com produtos de tecnologia mais simples (se referindo aos de 
amplo domínio) esses atrasos jamais deverão ocorrer. Além disso, nos disse 
que a decisão de estender o prazo de duração de uma parceria não é só 
deles, “isso é uma decisão acordada entre as partes” (se referindo aos entes 
público e privado e ao MS). Segundo ele: “essa extensão é avaliada, não é 
vulgar e corriqueira... Senão “mata” a política, “mata” a “galinha dos ovos 
de ouro”. Nessa última expressão é possível perceber qual é o entendimen-
to da política na visão desse laboratório privado. 

Algumas contribuições à CP8 poderiam ajudar nesse processo de 
controle da execução dos contratos. Sugeriu-se punição, administrativa e 
penalmente, caso os laboratórios não cumprissem os contratos celebrados. 
Também, foi sugerido que o MS divulgasse uma lista com os laboratórios 
públicos capacitados a receber as parcerias. É iminente algo nesse sentido, 
pois segundo gestor da FUNED: “A questão de o prazo de cinco anos ser 
curto, depende de sua planta (industrial). Se você já tem estrutura é fácil, 
se não, o prazo deve ser maior e considerar a construção de novas plantas”. 
Segundo o gestor, somente agora, no quinto ano da PDP, eles vão come-
çar a embalar e rotular os frascos de vacina meningocócica na instituição. 
Porém, para a produção dessa vacina, será necessária a construção de uma 
nova planta, ou seja, vai atrasar. 

Se tomarmos em consideração as outras questões abordadas nesse 
estudo, como a falta de transparência, as altas cifras de economias gera-
das pela política e as declarações de gestores de laboratórios públicos e 
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privados, há um debate importante sobre qual é a prioridade da política 
das PDPs. Em que pese argumento de que o objetivo último é a dimi-
nuição da vulnerabilidade e fortalecimento do SUS, notamos um grande 
viés econômico e desenvolvimentista nas PDPs, que dialogam pouco com 
perspectivas de saúde e com a forma de fazer política consagrada pela 
saúde pública no Brasil: com participação, transparência e horizontalida-
de. A restrição do debate aos entes privados e ao governo fere a noção de 
intersetorialidade, fundamental na construção do SUS. 

Análise da situação da Fundação Ezequiel Dias. 
A Fundação Ezequiel Dias (FUNED) está localizada na capital do 

estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e mantém registro de 29 itens 
de medicamentos, de diferentes classes terapêuticas como anti-hiperten-
sivos, anticonvulsivantes, antidepressivos, dentre outras. Esses produtos 
deveriam estar em linha de produção para atendimento a programas de 
atenção básica da Secretaria de Estado de Saúde. 

Os antirretrovirais, soros e vacinas registrados são para atendimento 
a programas nacionais de assistência farmacêutica como o Programa DST/
AIDS e Programa Nacional de Imunização (PNI). A Talidomida, produzida 
com exclusividade pela Funed em todo o país, é usada pelo Ministério da 
Saúde no tratamento da Hanseníase e do Lúpus, mas com alto potencial 
para tratamento de outras doenças como Câncer (FUNED, 2015).

Apesar da divulgação de registro de 29 medicamentos pelo site da 
instituição, sabemos que há algum tempo a FUNED não mantém em altos 
níveis sua capacidade produtiva de medicamentos essenciais para o SUS. 
De acordo com o próprio site da FUNED (FUNED, 2015) a produção que 
já foi de 1,104 Bilhão de unidades em 2009, em 2014 passou a ser de 35,1 
milhões de unidades, sendo que até março de 2015, não haviam sido regis-
trados números de produção.

No entanto, percebe-se que as PDPs se tornaram uma grande priori-
dade para a Fundação, segundo entrevista com gestor. De acordo com ele, a 
receita com essas parcerias é grande (é a única da Fundação como demons-
trado na Gráfico 1, anexo II) e traz novos investimentos para a FUNED. 

Uma questão é que a FUNED perdeu os Certificados de Boas Práti-
cas de Fabricação (CBPF). Agora, com as PDPs, estão reavendo. Ou seja, 
o MS permite que seja feita parceria com laboratório público sem qualifi-
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cação e essa só é obtida novamente com as PDPs. Não havia vontade pú-
blica e política de reaver o CBPF, anteriormente às PDPs, mostrando que 
o interesse econômico teve grande importância nessa definição, mesmo 
dentro de um laboratório oficial, que deveria pautar não pelo lucro, mas 
para atender às necessidades em saúde pública da população brasileira.

Após 2009 houve uma queda brusca na produção de medicamentos 
básicos pela instituição (FUNED, 2015). Por outro lado, de acordo com a 
Fundação, a produção de imunobiológicos aumentou exponencialmente 
em 2014, atingindo 383,6 milhões de unidades produzidas (Gráfico 2, 
Anexo II). No entanto, é preciso esclarecer que, o produto mais respon-
sável por esse aumento (vacina meningocócica C conjugada), não é de 
produção própria da FUNED e sim da parceira privada Novartis. Atual-
mente, como relatado por gestor na entrevista, a FUNED se restringe, 
apenas, a ações de envase e rotulagem dessa vacina, que já deveria estar 
no seu último ano de vigência enquanto PDP, de acordo com o prazo 
inicialmente definido (parceria de 2010).

A análise mostra que, para além dos fatores legais definidos na Por-
taria 2.531/14 e que regulamentam as PDPs, existem fatores estruturais e 
administrativos importantes, que impactam na capacidade produtiva dos 
laboratórios públicos. A quem interessa a baixa produção dos laboratórios 
públicos e a quem interessa que os laboratórios públicos apenas envasem 
medicamentos e vacinas? 

7. NÃO ENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE NAS NEGOCIAÇÕES

Um dos motivos prováveis para a má negociação de preços é a fal-
ta de experiência dos laboratórios públicos nesse tipo de negociação. O 
Ministério da Saúde possui ampla experiência de negociação de preços 
com o setor privado, mas a informação que temos é que o Ministério não 
se envolve nas negociações entre as instituições públicas e os parceiros 
privados. 

A Portaria 2.531/14 reforça o não envolvimento do Ministério da 
Saúde. Essa preocupação já havia sido expressada em 2013, pelo GTPI/
Rebrip, enquanto acompanhava a PDP do atazanavir e tomou conheci-
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mento do fato. Apesar de denúncias e alertas, o novo instrumento regula-
tório não fortaleceu a capacidade do setor público em negociar melhores 
condições contratuais para a transferência tecnológica.

Conforme a portaria 2.531/14, em seu artigo 45: “Até o início da fase 
de PDP, a instituição pública e a entidade privada formalizarão acordo ou 
contrato de desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia do 
produto objeto da PDP com observância dos critérios, diretrizes e orien-
tações desta Portaria, sem interveniência do Ministério da Saúde”. De 
acordo com entrevista realizada com gestores do MS25, a responsabilidade 
de estabelecimento e manutenção dos acordos de PDP é da instituição 
pública. Nessa entrevista, quando questionados sobre assuntos pertinentes 
aos laboratórios públicos, os gestores responderam que não têm como sa-
ber informações dessa natureza, pois as PDPs são de responsabilidade do 
laboratório oficial e do ente privado detentor da tecnologia. Nessa mesma 
entrevista foi dito que quando houve a descentralização em 2006 e os 
laboratórios públicos passaram a ter autonomia em relação ao MS, houve 
muita dificuldade gerencial por parte deles. 

Sendo assim, é no mínimo contraditória a grande autonomia dada 
aos laboratórios públicos atualmente, relatada pelos gestores entrevista-
dos, tomando em consideração a compreensão de captura regulatória de 
DAL BÓ (2006). Segundo o autor, a captura “é o processo por meio do 
qual interesses especiais afetam a intervenção estatal” seja modificando a 
política macroeconômica, por políticas de impostos ou prioridades de pes-
quisa e desenvolvimento (P&D). É preciso lembrar também que a captura 
pode ocorrer em ambientes com pouca regulação ou de regulação falha.

Um cenário em que gestores de laboratórios públicos não têm ex-
periência ou mecanismos efetivos para negociar com laboratórios privados 
– nacionais e transnacionais –, propicia a captura corporativa de políticas 
públicas, na medida em que a regulação que existente não prevê formas 
de preveni-la ou evitá-la. 

25   Entrevista realizada dia 18/05/2015 com representantes do Departamento do 
Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS) da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde (SCTIE), do Ministério da Saúde.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

John Braithwaite, em 1984, publicou seu livro intitulado “Corpo-
rate Crime in the Pharmaceutical Industry”, evidenciando um problema 
endêmico. O livro, lançado há mais de 30 anos, é cada vez mais recen-
te (BRAITHWAITE, 1984). Peter C. Gøtzsche, na sua publicação “Big 
pharma often commits corporate crime, and this must be stopped”, mostrou 
que, com uma simples pesquisa em mecanismos de busca na internet, 
encontrou relação entre as 10 maiores companhias Farmacêuticas e frau-
des. Segundo ele as principais foram: mercado ilegal, por recomendar o 
uso “off-label26” de medicamentos; deturpação de resultados de pesquisas; 
ocultação de dados perigosos.

Como vimos, as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, es-
tratégia para o desenvolvimento do governo brasileiro, apresenta diversos 
problemas quando seu quadro regulatório e implementação são colocados 
na perspectiva da saúde pública. Nesse estudo, buscamos mostrar que a 
falta de transparência, participação não equitativa, graves problemas regu-
latórios e prioridades questionáveis marcam uma das principais políticas 
governamentais. Todos esses fatores tornam-se ainda mais preocupantes 
quando tomamos em conta que a indústria que está sendo parceira do po-
der público é a acima descrita por Braithwaite (1984) e Gøtzsche (2012). 
Não foram raros os momentos ao longo do estudo em que práticas de 
captura corporativa dos instrumentos regulatórios e das políticas públicas 
ficaram evidentes.

Transparência
Na Portaria 2.531/14 não há uma linha acerca da publicidade de 

dados de acompanhamento, fiscalização e participação social nas PDPs. 
Pelo contrário, estabelece que todos os documentos que poderiam ser 
utilizados para verificar as prioridades da política e mesmo acompanhar 
sua implementação são classificados como sigilosos. É fundamental que 
sejam publicados todos os documentos referentes às PDPs que tenham 
dados de preços, prazos, real impacto do projeto, relatórios de acompa-
nhamento e execução, etc.

26  Uso para outras indicações, que não aquelas expressas na bula do medicamento.
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Participação
Vimos que os fóruns formais para discussão das políticas de PDP 

contam somente com a participação de gestores públicos – governo e la-
boratórios públicos – e representantes de laboratórios privados nacionais 
e transnacionais. Nesse processo, fica absolutamente excluída a voz da 
sociedade civil, das associações de pacientes e trabalhadores da saúde. O 
princípio da participação, um princípio constitucional e do SUS, está sen-
do sistematicamente violado. É urgente que seja constituído um fórum 
de participação de forma equânime, no qual organizações da sociedade 
civil, sindicatos e associações de pacientes sejam ouvidas e possam de fato 
influenciar na elaboração e execução da política.

Mais e mais exclusividade?
As PDPs, via de regra, estabelecem exclusividade de compra a um 

único fornecedor – essa é uma política que vai de encontro aos deba-
tes nacionais e internacionais travados ao longo de décadas na assistência 
farmacêutica sobre a necessidade de múltiplas fontes de medicamentos. 
Uma política como essa deve ser a exceção, e não a regra. A prioridade 
do governo brasileiro deve estar em colocar o maior número de medica-
mentos em domínio público, estimulando a produção de medicamentos 
pelos laboratórios oficiais. Tornando a política de PDP como “a galinha 
dos ovos de ouro” e apostando em uma estratégia unidirecional, o governo 
brasileiro esquece de lições aprendidas no passado e que foram responsá-
veis por acúmulos tecnológicos importantes, com o caso da cópia de me-
dicamentos, e pela sustentabilidade do acesso universal, como a licença 
compulsória.

A cópia de medicamentos, por meio de engenharia reversa, em-
preendida, por exemplo, para a produção de antirretrovirais e que foi fun-
damental para o sucesso da política de acesso universal a tratamento para 
HIV/AIDS, coloca-se como um processo diametralmente oposto à forma 
como a PDP pretende incorporar tecnologia. Assim, toda a externalidade 
positiva – inovações incrementais, estabelecimento de padrões não-far-
macopeicos, etc. – compreendida no processo da cópia de medicamentos 
inexiste em um processo vertical de transferência de tecnologia. Isso por-
que, uma vez que se estabelece de antemão a forma de incorporação da 
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tecnologia, em um processo de cima para baixo, transferindo a tecnologia 
que o detentor da patente, ou o parceiro privado escolhido, determinar, 
não há espaço para que os laboratórios otimizem a produção. 

Fica clara, durante a entrevista com o laboratório público FUNED, 
a visão de superioridade tecnológica e inovadora das instituições privadas, 
principalmente as multinacionais: “sabemos fazer?”, “não temos capaci-
dade e tecnologia para fazer”, foram frases colocadas durante a entrevis-
ta. BUSE & WALT (2000a) argumentam que esse tipo de percepção, de 
notada insuficiência associada ao setor público, trava o processo de de-
senvolvimento tecnológico e aumenta a vulnerabilidade, supostamente 
combatida pelas PDPs, dos laboratórios públicos brasileiros. 

Assim, é importante pensar em algumas medidas e incluí-las nas 
regulações e políticas de saúde, de maneira que o interesse público e a 
busca pela redução de desigualdades prevaleçam frente às práticas de cap-
tura corporativa:

• Formular regras gerais, critérios e objetivos que são clara-

mente orientados para a saúde pública;

• Ampliar o horizonte de opções políticas, utilizando salva-

guardas de saúde públicas previstas em lei, tendo sempre 

como prioridade a realização do direito à saúde;

• Caso haja necessidade de firmar parcerias para transfe-

rência de tecnologia, que os termos do acordo reflitam as 

necessidades da população brasileira e não, por exemplo, 

para mostrar “responsabilidade social do setor privado”, 

como uma estratégia de marketing;

• Questões de propriedade intelectual (PI) relacionados a pro-

dutos finais desenvolvidos devem ser transparentes e não 

devem ser motivo para o estabelecimentos de altos preços; 

• Alternativas de inovação em saúde devem estar, sempre, cla-

ramente ligadas ao acesso aos novos produtos necessários;

• Rever todo e qualquer contrato que não atenda unicamente 

ao interesse público.
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De acordo com VELASQUEZ (2014) os interesses comerciais 
não coincidem, necessariamente, com os interesses públicos e combi-
nar estes dois interesses, por vezes contraditórios ou incompatíveis, nem 
sempre é fácil. Assim, cabe ao Estado a definição: o que vem primeiro, 
negócios ou de saúde? Em um ambiente permissivo aos interesses corpo-
rativos, em que muitas vezes o gestor público acredita depender do setor 
privado, dificilmente a prioridade será a saúde pública, como buscou 
mostrar essa pesquisa. 

Assim, se o viés das PDPs é econômico e desenvolvimentista, tendo 
prioridade uma balança comercial favorável, dificilmente tais parcerias 
poderão ser pensadas como políticas de saúde. Se dependermos somente 
das PDPs para fortalecer os SUS, retrocederemos no esforço feito para 
retirar a saúde pública da arena do comércio durante o debate constitu-
cional e a promulgação da Lei Orgânica de Saúde.

Problemas na implementação
Demonstramos, por exemplo, os problemas na PDP do atazanavir. 

O contrato assinado com a multinacional Bristol Mayers Squibb (BMS) 
limita a produção nacional a apenas uma formulação do medicamento, 
proibindo expressamente a produção de qualquer outra formulação ou 
combinação do medicamento, mesmo tendo a Organização Mundial de 
Saúde recomendado a utilização da combinação do atazananir com o 
ritonavir. Além disso, atrasos resultantes de ações da própria BMS e a crô-
nica falta de transparência colocam tal parceria em xeque.

Comércio e Saúde pública
Como mencionado anteriormente, até 1996, a lei de patentes brasi-

leira não concedia patentes para produtos farmacêuticos. Mesmo o Acor-
do TRIPS concedendo um período de transição até 2005, para os países 
em desenvolvimento aderirem a suas normas, em 1996 o Brasil aprovou 
sua lei de patentes em vigor, em conformidade com as obrigações do Acor-
do TRIPS (Lei 9.279 / 96).

De fato, o acordo TRIPS da OMC tem como objetivo declarado 
promover a inovação tecnológica de forma conducente ao bem-estar so-
cial e econômico (Art. 7º, acordo TRIPS). A proteção propriedade inte-
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lectual ainda é defendida como o melhor mecanismo para incentivar a 
inovação privada e, assim, assegurar o progresso da ciência e da tecnologia 
para o bem da humanidade e para o desenvolvimento dos países. Tal fun-
damentação, no entanto, vem sendo cada vez mais questionada. 

Entidades como a Academia de Ciências, a própria Organização 
das Nações Unidas e a Federal Trade Commission dos Estados Unidos já 
indicaram que a qualidade das patentes concedidas está se deteriorando, 
afetando indevidamente o domínio público e trazendo efeitos negativos à 
inovação, mesmo nos países desenvolvidos. O sistema de patentes estaria 
deixando de ser um mecanismo de proteção da invenção e do investi-
mento para ser um instrumento de bloqueio da concorrência, entrave ao 
próprio desenvolvimento da ciência e da tecnologia e ameaça à saúde 
pública (SANTOS, 2007). 

O acordo TRIPS permite o uso de salvaguardas à saúde pública. No 
entanto, a utilização efetiva destas medidas depende da sua transposição 
para as leis nacionais e da vontade política de fazer uso delas, o que não 
tem acontecido se pensarmos os privilégios estabelecidos pelas PDPs e a 
estratégia unidimensional por parte do governo brasileiro.

O comportamento regulatório tímido pode ser um sintoma, de até 
que ponto os reguladores são incentivados para serem coniventes com os 
interesses comerciais da indústria e para verem as grandes empresas far-
macêuticas como parceiras (DAVIS & ABRAHAM, 2013). Os interesses e 
motivações de práticas que levam a captura corporativa podem ser várias, 
desde corrupção à chamada captura cultural (DAL BÓ, 2006). 

Dessa forma, urge repensar a regulação das PDPs ou mesmo repen-
sar a política em si. É preciso a regulação de políticas públicas de saúde, 
que realmente coloquem o interesse público como prioridade, que defi-
nam critérios de seleção dos entes da parceria, que estabeleçam critérios 
de qualificação dos entes públicos e privados, que promovam publicidade 
de informação, transparência e participação social e que estabeleçam cri-
térios punitivos e sanções em caso de fraudes. Além disso, é fundamental 
que o governo brasileiro volte a utilizar salvaguardas de saúde pública per-
mitidos pelo TRIPS e previstos na lei brasileira, para garantir a realização 
do direito à saúde e a diminuição da desigualdade. 

Finalmente, podemos afirmar que as práticas aqui descritas: excluir 
a sociedade civil organizada da tomada de decisão sobre a política pública 
aumentar prazos e minar formas de transparência servem unicamente aos 
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interesses das corporações e abrem a porta para a captura, para a corrup-
ção e mantém os altos níveis de desigualdade no Brasil.
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Tabela 1:  Propostas de PDP aprovadas  
e vigentes atualmente

Medicamento Classe Entidade pública Entidade privada 
Nacional

Entidade Priva-
da estrangeira Joint Venture

Raloxifeno Osteoporose LFM Blanver/ Nortec - -

Formoterol + budesonida Antiasmático Farmanguinhos - Chemo -

Rifampicina + isoniazida 
+ etambutol + 
pirazinamida

Tuberculostático Farmanguinhos - Lupin -

Betainterferona 1A Esclerose múltipla Biomanguinhos - Merck S. A. Bionovis

Entecavir Antirretroviral Funed Microbiológica - -

Octreotida Acromegalia IVB Laborvida / Hygéia - -

Ritonavir termoestável Antirretroviral LAFEPE Cristália - -

Sirolimo Imunossupressor Farmanguinhos Libbs - -

Ziprasidina Antipsicótico LFM
NPA/E.M.S./
Laborvida

- -

Rategravir Antirretroviral LAFEPE Nortec
Merck Sharp 
Dome 

-

Riluzol
Esclerose 
Amiotrófica

LFM Cristália - -

Sevelamer Hiperfosfatemia
Bahiafarma, 
Farmanguinhos

Cristália/ITF - -

Etanercepte Antirreumático Biomanguinhos, IVB - Merck Bionovis

Rituximabe Antirreumático Biomanguinhos, IVB - Merck Bionovis

Olanzapina - 
reformulação

Antipsicótico Nuplam CYG - -

Micofenolato de sódio Imunossupressor LQFEx
EMS / Globe / 
Nortec

- -

Ritonavir caps. Gel mole Antirretroviral LAFEPE Cristália - -

Lopinavir + Ritonavir Antirretroviral
Farmanguinhos, FURP, 
IQUEGO

Cristália - -

Entacapona Antiparkinsoniano Iquego, FURP, LIFAL EMS/Nortec - -

Leuprorrelina Distúrbio Hormonal FURP, LQFEx Cristália - -

Glatiramer Esclerose múltipla FURP, LQFEx - - Supera

Gosserelina Distúrbio Hormonal FURP, LQFEx Cristália - -

Selegilina Antiparkinsoniano Lifal Cristália - -

Tolcapona Antiparkinsoniano Lifal Cristália - -

Anfotericina B 
lipossomal

Leishmaniose 
visceral

LAFERGS Cristália - -

Darunavir Antirretroviral Farmanguinhos Globe
Apotex/
NT Pharm/
Pharmchem

-
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Medicamento Classe Entidade pública Entidade privada 
Nacional

Entidade Priva-
da estrangeira Joint Venture

Desoxicolato de 
Anfotericina B

Leishmaniose, 
coinfectado 
Leishmania/HIV

LAFERGS Cristália - -

Difosfato de Cloroquina malária LAFERGS Cristália - -

Galantamina
Doença de 
Alzheimer

FURP EMS/Nortec - -

Aparelho auditivo Tecnologia assistiva FURP Politec - -

Espirais de Platina (coils) Aneurisma FURP First Line - -

Adalimumabe Artrite reumatoide Bahiafarma Libbs Mabxience -

Adalimumabe Artrite reumatoide Biomanguinhos - - Orygen

Bevacizumabe Oncológico Biomanguinhos - - Orygen

Bevacizumabe Oncológico Butantan Libbs Mabxience -

Bevacizumabe Oncológico IVB - Merck Serono Bionovis

Bevacizumabe Oncológico Tecpar - Biocad -

Certolizumabe Artrite reumatoide Biomanguinhos
UCB Pharma/
Meizler

- -

Etanercepte Artrite reumatoide Bahiafarma - - Orygen

Etanercepte Artrite reumatoide Butantan Libbs Mabxience -

Rituximabe
Artrite reumatoide/
oncológico

Butantan Libbs Mabxience -

Somatropina
Hormônio do 
crescimento

Biomanguinhos Cristália - -

Somatropina
Hormônio do 
crescimento

FUNED - Pfizer -

Filgrastima Oncológico Biomanguinhos Eurofarma - -

Trastuzumabe Oncológico Bahiafarma Libbs Mabxience -

Trastuzumabe Oncológico Biomanguinhos - - Orygen

Trastuzumabe Oncológico IVB - Merck Serono Bionovis

Marcapasso Câmara 
Única e Eletrodo 
Endocárdio Definitivo

Cardiologia FURP -
Medtronic 
Comercial Ltda

-

Marcapasso Dupla 
Câmara e Eletrodo 
Endocárdio Definitivo 

Cardiologia FURP -
Medtronic 
Comercial Ltda

-

Stent Coronariano e 
Cateter Balão para Stent 
Coronariano 

Cardiologia FURP Scitech - -

Stent Arterial e Cateter 
Balão para Stent Arterial 
Cardiologia FURP Scitech

Cardiologia FURP Scitech - -

Grampeador Cirúrgico 
Linear 

Cirurgia Geral FURP -
Jonhson & 
Jonhson

-

Cargas para Grampeador 
Cirúrgico Linear 

Cirurgia Geral FURP -
Jonhson & 
Jonhson

-
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Medicamento Classe Entidade pública Entidade privada 
Nacional

Entidade Priva-
da estrangeira Joint Venture

Sistema Stent 
Coronariano 

Cardiologia IQUEGO -
Medtronic 
Comercial Ltda

-

Desfibrilador/
Cardioversor 

UTI/ Emergência  NUTES/UEPB Lifemed - -

Monitor Multiparamétrico 
Diagnóstico e 
Monitoração 

NUTES/UEPB Lifemed - -

Conjunto de 
Equipamentos de 
Oftalmologia 

Oftalmologia CTG/UFPE Opto Eletrônica S.A - -

Máquina de Hemodiálise 
e Filtro Dialisador 

Hemodiálise LAFERGS Lifemed - -

Solução para 
preservação de órgãos 

Transplante de 
Órgãos 

IVB - IGL Group -

Biotina 
Deficiência de 
Biotinidase 

IVB Laborvida - -

Vacina Adsorvida 
Difteria, Tétano e 
Pertussis Acelular 

Prevenção de 
Difteria, Tétano e 
Coqueluche

Butantan - Glaxo Smith Kline -

Citrato de Sildenafila - 
REFORMULAÇÃO 

Hipertensão Arterial 
Pulmonar (HAP) LFM EMS - -

Quadro 1:  Laboratórios públicos  
participantes das PDPs

Nome do Laboratório

Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma)

Farmanguinhos

Biomanguinhos

Instituto Vital Brazil (IVB)

Instituto Butantan (Butantan)

Centro de Tecnologia e Geociências - Escola de Engenharia de Pernambuco (CTG-EEP)

Fundação Para o Remédio Popular (FURP)

Indústria Química do estado de Goiás (IQUEGO)

Fundação Ezequiel Dias (FUNED)

Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx)

Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas (LIFAL)

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (LAFEPE)

Laboratório Farmacêutico do Estado de Rio Grande do Sul (LAFERGS)

Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM)

Núcleo de pesquisa em alimentos e medicamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NUPLAM)

Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba (NUTES)

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR)

Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobrás)

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
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Quadro 2:  Produtos das PDPs atualmente  
sendo adquiridos pelo Ministério da Saúde

Medicamento Classe Entidade pública Entidade Privada
Componente da 
Assistência Far-
macêutica

Protocolo Clínico e por-
tarias

Clozapina antipsicótico LAFEPE Cristália Especializado
PCDT Esquizofrenia e 
transtorno esquizoafetivo

Vacina 
pneumocócica 10 
Valente

imunobiológico Biomanguinhos Glaxo Smith Kline Estratégico NA

Vacina 
Meningocócica C 
conjugada

imunobiológico Funed Novartis Estratégico NA

quetiapina antipsicótico LAFEPE Cristália Especializado
PCDT Esquizofrenia e 
transtorno esquizoafetivo

Tacrolimo imunossupressor Farmanguinhos Libbs Especializado

PCDT da Síndrome 
Nefrótica Primária 
em Crianças e 
Adolescentes, PCDT da 
Imunossupressão no 
Transplante Hepático 
em Pediatria e PCDT da 
Imunossupressão no Tran 
plante Renal

Tenofovir antirretroviral FUNED Blanver/Nortec
Estratégico e 
Especializado

Infecção pelo HIV 
(Portaria SVS/MS nº 
27 – 02/12/2013 e 
Portaria SVS/MS nº 12 – 
28/04/2014);  PCDT da 
Hepatite Viral Crônica B e 
Coinfecções

Tenofovir antirretroviral LAFEPE Cristália
Estratégico e 
Especializado

Infecção pelo HIV 
(Portaria SVS/MS nº 
27 – 02/12/2013 e 
Portaria SVS/MS nº 12 – 
28/04/2014);  PCDT da 
Hepatite Viral Crônica B e 
Coinfecções

Olanzapina antipsicótico LAFEPE Cristália especializado
PCDT Esquizofrenia e 
transtorno esquizoafetivo

Rivastigmina Alzheimer IVB
Laborvida, E.M.S. / 
Nortec, Globe

Especializado
PCDT da Doença de 
Alzheimer

Vacina tetraviral 
(sarampo, 
caxumba, rubéola 
e varicela)

imunobiológico Biomanguinhos Glaxo Smith Kline Estratégico NA
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Medicamento Classe Entidade pública Entidade Privada
Componente da 
Assistência Far-
macêutica

Protocolo Clínico e por-
tarias

Alfataliglucerase
Doença de 
Gaucher

Biomanguinhos Pfizer/Protalix Especializado
PCDT da Doença de 
Gaucher

Fator VIII 
recombinante

Hemofilia Hemobrás Baxter Estratégico NA

Insulina Humana 
Recombinante

Diabetes Farmanguinhos Indar Básico NA

Mesilato de 
imatinibe

oncológico
Farmanguinhos/
Fiocruz

Cristália/Alfa Rio Especializado

PORTARIA Nº 312, DE 
27 DE MARÇO DE 2013 
(leucemia) e PORTARIA Nº 
783, DE 29 DE AGOSTO 
DE 2014 (síndrome 
hipereosinofílica)

Mesilato de 
imatinibe

oncológico IVB
EMS, Laborvida/
Globe, Alfa Rio

Especializado

PORTARIA Nº 312, DE 
27 DE MARÇO DE 2013 
(leucemia) e PORTARIA Nº 
783, DE 29 DE AGOSTO 
DE 2014 (síndrome 
hipereosinofílica)

Toxina botulínica
Relaxante 
muscular

LAFEPE Cristália especializado
PCDT de Distonias Focais 
e Espasmo Hemifacial e 
PCDT da espasticidade

Atazanavir antirretroviral Farmanguinhos Bristol/Nortec Estratégico

Infecção pelo HIV 
(Portaria SVS/MS nº 
27 – 02/12/2013 e 
Portaria SVS/MS nº 12 – 
28/04/2014), 

Leflunomida Antirreumático LFM Cristália especializado
PCDT da Artrite Psoríaca, 
PCDT da Artrite 
Reumatoide

Pramipexol antiparkinsoniano
Farmanguinhos, 
FURP

Boehringer/ Nortec especializado
PCDT da Doença de 
Parkinson

Vacina hepatite A imunobiológico Butantan Merck Sharp Dome estratégico NA

Vacina HPV
Prevenção ao 
papilomavirus

Butantan Merck Sharp Dome estratégico

Imunização, conforme 
Manual de normas e 
procedimentos para 
vacinação (2014) e 
Normas e documentos 
técnicos do PNI

Everolimo Imunossupressor FURP, Bahiafarma Novartis especializado
PCDT da Imunossupressão 
no transplante renal
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Medicamento Classe Entidade pública Entidade Privada
Componente da 
Assistência Far-
macêutica

Protocolo Clínico e por-
tarias

Micofenolato de 
sódio

imunossupressor FURP, Bahiafarma Novartis especializado

Transplante Cardíaco 
(sem PCDT), PCDT da 
Imunossupressão no 
Transplante Hepático 
em Pediatria e PCDT da 
Imunossupressão no 
Transplante Renal

Micronutrientes
Anemia profunda 
em crianças

LFM EMS/ NPA,DSM estratégico

Prevenção de deficiências 
Nutricionais, conforme 
Diretriz da OMS de uso 
de formulações em pó de 
múltiplos  micronutrientes 
para fortificação caseira 
de alimentos consumidos 
por bebês e crianças de 
6 a 23 meses de vida 
(2013).

Tenofovir + 
Lamivudina + 
Efavirenz

antirretroviral
Farmanguinhos, 
FUNED, LAFEPE

Cristália, Blanver/
Globe, CYG, Nortec

estratégico

Infecção pelo HIV 
(Portaria SVS/MS nº 
27 – 02/12/2013 e 
Portaria SVS/MS nº 12 – 
28/04/2014)

Tenofovir + 
lamivudina

antirretroviral
Farmanguinhos, 
FUNED, LAFEPE

Cristália, Blanver/
Globe, CYG, Nortec

Estratégico

Infecção pelo HIV 
(Portaria SVS/MS nº 
27 – 02/12/2013 e 
Portaria SVS/MS nº 12 – 
28/04/2014)

Infliximabe
Artrite 
Reumatoide

IVB, Biomanguinhos
Bionovis/ Janssen-
Cilag

Especializado

PCDT da Artrite Psoriásica, 
PCDT da Artrite 
Reumatoide, PCDT da 
Doença de Crohn, PCDT 
da Espondilite Ancilosante 
e PCDT da Espondilopatia 
Inflamatória

DIU contraceptivo Furp Injeflex Básico NA

Cabergolina
Inibidor da 
prolactina

Bahiafarma, 
Farmanguinhos

Cristália
Básico e 
Especializado

PCDT da Acromegalia 
e PCDT da 
Hiperprolactinemia

NA: Não se aplica ou não existe. PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
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Tabela 2:  Principais diferenças entre as  
Portarias 837/2012 e 2.531/2014

Portaria 837/2012 Portaria 2.531/2014 Observações

Art.4º, Inciso I, 
Alínea c.

Art. 14, Inciso VIII, 
Item 7, letra e;

Art. 55, Inciso III, 
Alínea b.

 Texto da Portaria 837/2012 “evitar-se-á, sempre que viável do ponto de vista técnico 
e econômico, a realização de PDP exclusivamente com os detentores de direitos 
exclusivos em vias de expirar ou com expiração recente, buscando-se prioritariamente 
mais de um ofertante, com vistas à manutenção da competitividade do mercado e...”.

Esse texto foi suprimido na Portaria 2.531/2014, que considera a participação de 
detentoras de direitos exclusivos, considerando como regulação, a estimativa de preço 
de mercado dos produtos sob patente.

Art. 4º, Inciso II, 
Alínea e.

Não apresenta

Texto da Portaria 837/2012: “as aquisições de bens e produtos vinculados às PDP 
contemplarão a distribuição equilibrada da demanda pública, de forma a evitar a 
formação de monopólio e garantir a internalização da tecnologia e da produção, 
desde que sejam respeitadas a escala tecnológica, escala econômica e a qualidade 
específica de cada PDP, em razão da singularidade, natureza e relevância da produção 
de produtos e bens estratégicos para o SUS e da necessidade de respeitar a plena 
observância de todas as condutas previstas nos incisos XIV e XIX do§ 3º do art. 36 da 
Lei nº 12.529, de 2011; e...”

A Portaria 2.531/2014, sequer apresenta alguma normatização que controle monopólio. 

Art.4º, § 1º
Art. 55, Inciso III, 
Alínea a.

Texto da Portaria 837/2012: “Excepcionalmente, no regime das PDP os preços podem 
incluir uma margem, sobre os custos negociados,

para a integração das tecnologias estratégicas para o SUS, desde que justificados pelo 
aporte tecnológico associado à internalizado da produção e pela relevância do bem ou 
produto para saúde pública”.

Texto da Portaria 2.531/2014: “os preços estabelecidos para a aquisição de produto 
objeto da PDP considerarão o aporte tecnológico associado à internalização da 
produção e serão  decrescentes em termos reais...”.

A Portaria 837 confere caráter de excepcionalidade à inserção do preço da 
transferência no preço de aquisição pelo MS, enquanto a Portaria 2.531 confere 
obrigatoriedade. Esse fator é importante, pois algumas tecnologias são de domínio 
amplo no país e apresentam muitos fornecedores. Esse é o caso, por exemplo, para 
os medicamentos em fase III de PDPs (aquisição pelo MS) clozapina (1 genérico), 
Olanzapina (13 genéricos) e Quetiapina (14 genéricos)1, excluindo aqueles fabricados 
pelos laboratórios públicos.

Art. 4º, Inciso III, 
Alínea d.

Art.14, Inciso IV, 
Alinea a.

Texto da Portaria 837/2012: “o prazo de vigência das PDP não excederá 5 
(cinco) anos, salvo nos casos em que o prazo do desenvolvimento tecnológico 
seja reconhecidamente superior ao limite estabelecido e que a PDP resulte na 
nacionalização de um produto de alta importância para o País”.

Texto da Portaria 2.531/2014: “o prazo de vigência da PDP será proposto de acordo 
com a complexidade tecnológica para a internalização da tecnologia no País, respeitado 
o limite máximo de 10 (dez) anos”.

As duas portarias permitem a extensão de prazo. No entanto, a portaria 837/2012 deixa 
claro que a extensão de tempo para a transferência da tecnologia se dará apenas em 
casos nos quais o prazo seja reconhecidamente maior. O estabelecimento da Portaria 
2.531/2014 de que a extensão se dará de acordo com a complexidade, permite que a 
proponente privada da PDP classifique sua tecnologia como complexa. 

1   Lista de Medicamentos Genéricos já registrados na ANVISA. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7c-
6c5b80453b5b67bb94fbc6167d5085/00C%C3%B3pia+de+Gen%C3%A9ricos+Registrados+de+acordo+com+o+refer%C3%AAn-
cia+registrado+(3).pdf?MOD=AJPERES. Acesso em: 13/04/2015. 
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Tabela 3:  Análise dos preços de aquisição  
pelo Ministério da Saúde

Medicamento Período % de aumento no preço 
de aquisição

% de redução infe-
rior a 5 % % de redução > 5 %

Fator VIII de coagulação 2013 - 2015 14, 3 - -

Rivastigmina 2012 - 201 88,7 - -

rivastigmina 2013 - 2015 - - 90,54

Vacina Influenza 2010 - 2011 19,6 - -

Vacina Influenza 2011 - 2012 9,7 - -

Vacina Influenza 2012 - 2013 13,15 - -

Vacina Influenza 2013 - 2014 - 2,9 -

Vacina Meningocócica 2010 - 2011 - 2,6 -

Vacina Meningocócica 2010 - 2011 36,3 - -

Quetiapina 2011 - 2012 - 4,6 -

quetiapina 2012 - 2014 - - 34,60

Clozapina 2010 - 2011 - - 5,23

Clozapina 2014 - 2015 - - 40,40

Mesilato de Imatinibe 2013 - 2014 - - 5,00

Mesilato de Imatinibe 2014 - 2014 - - 24,20

Micofenolato de sódio 2014 - 2015 - - 5,18

Tenofovir* 2011 - 2014 - - 20, 36

Fonte: Relatório de aquisição, disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/26/Aquisi----es-de-
produtos-de-PDP-26052015.pdf 

*Tenofovir da FUNED: comparação feita entre as aquisições de 2011 e 2014. Não foi possível comparar anualmente, pois os 
extratos publicados no DOU não permitiram a análise dos preços de 2013 e 2013. 

Tabela 4:  Comparação dos preços de aquisição  
dos produtos das PDPs com a média  
de preço mundial.

Medicamento Preço por DDD em US$ 
(PPP*)

Média de preço interna-
cional/DDD em US$ Ano

Diferença entre preço 
por DDD e a média inter-
nacional (em vezes)

Clozapina (25 e 100 mg) 3,70 0,76 2010 4,87

3,34 0,76 2011 4,39

3,08 0,76 2012 4,05

1,84 0,76 2015 2,42

Fator VII recombinante 0,46 0,34 2013 1,35

0,44 0,34 2014 1,29

0,50 0,34 2015 1,47

Mesilato de Imatinibe  
(100 e 400 mg)

41,72 3,82** 2013 10,92
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Medicamento Preço por DDD em US$ 
(PPP*)

Média de preço interna-
cional/DDD em US$ Ano

Diferença entre preço 
por DDD e a média inter-
nacional (em vezes)

38,24 3,82** 2014 10,01

30,51 3,82** 2014 7,98

Olanzapina (5 e 10 mg) 6,03 0,15 2012 40,2

5,38 0,15 2013 35,87

1,95 0,15 2015 13

Tenofovir 300 mg 2,23 0,215 2011 10,37

1,78 0,138 2014 12,89

Vacina meningocócica C 
conjugada

13,55 1,75 2010 7,74

*PPP: Purchasing Power Parity; **preço muito abaixo dos valores dos Países da OCDE. 

Tabela 5:  Comparação dos preços de aquisição  
dos produtos de PDP com preços de  
aquisição em outros países

Medicamento

US$/DDD

AnoBrasil Austrália§ Canadá§ França§ Alemanha§ Itália§ Reino Unido§ EUA§

Clozapina 3,70 5,18 9,05 3,14* 4,14 3,51* 1,59* 2,86* 2010

3,34 5,18 9,05 3,14* 4,14 3,51 1,59* 2,86* 2011

3,08 5,18 9,05 3,14 4,14 3,51 1,59* 2,86* 2012

Micofenolato de 
sódio

16,00 17,94 22,14 - 20,22 18,44 8,96* 15,80* 2014

Olanzapina 6,03 5,08* 7,00 5,03* 7,03 4,76* 3,12* - 2012

5,38 5,08* 7,00 5,03* 7,03 4,76* 3,12* - 2013

1,95 5,08 7,00 5,03 7,03 4,76 3,12 - 2015

Quetiapina 7,72 6,25* 1,52* - 11,57 6,50* 7,39* - 2011

7,23 6,25* 1,52* - 11,57 6,50* 7,39 - 2012

4,31 6,25 1,52* - 11,57 6,50 7,39 - 2014

4,09 6,25 1,52* - 11,57 6,50 7,39 - 2015

Toxina 
botuilínica tipo 
A¥

2,47 4,16 - - - - 1,38* 3,91 2014

Cabergolina 5,10 6,68 10,40 4,76* 10,20 3,79* 4,12* - 2015

*Países com preços inferiores aos do Brasil; §Valores obtidos no ZenRx: http://www.zenrx.org/rawdata.asp?c=IA&o=M&s=1&w=y; ¥ 
Preços por Unidade (U) .
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Tabela 6:   Valores de desoneração fiscal total e  
por área da saúde no período 2009-2014

Área 2009 (R$) 2010 (R$) 2011 (RS) 2012 (R$) 2013 (R$) 2014 (R$)

Despesas 
médicas (IRPF)

6.794.095.789 3.325.339.605 4.408.890.042 9.715.107.620 9.874.206.268 10.724.947.105

Assistência 
Médica (IRPJ)

2.276.769.701 2.961.314.044 2.936.021.268 3.149.139.314 3.450.713.531 3.724.879.007

Produtos 
químicos e 
farmacêuticos

782.595.116 951.436.417 1.037.903.141 943.127.396 807.366.174 808.262.654

Assistência 
social (ESFL)

1.851.105.864 2.587.115.721 2.158.614.364 2.560.377.647 2.739.357.300 2.863.824.120

Medicamentos 2.673.019.699 2.507.225.995 2.959.319.355 3.483.855.904 3.433.259.589 4.187.129.321

Pronas/PCD - - - - 305.871.005 674.430.273

Pronon - - - - - 674.430.273

Água mineral - - - - - 64.100.000

Gasto fiscal 
total em saúde

14.377.586.168 
(3,05)

12.332.431.782 
(2,20)

13.500.748.169 
(2,08)

19.851.607.880 
(2,71)

20.916.644.873 
(2,66)

23.722.002.753 
(1,96)

Gasto fiscal 
total

100.991.607.532 
(21,45)

113.875.428.613 
(20,34)

116.082.902.877 
(17,84)

145.977.475.125 
(19,96)

170.015.969.718 
(21,66)

249.761.192.255 
(20,66)

IRPF: Imposto de renda – pessoas físicas; IRPJ: Imposto de renda – pessoas jurídicas; ESFL: Entidades sem fim lucrativos; Pronas/PCD: 
Programa nacional para o cuidado a saúde da pessoa com deficiência;  Pronon: Programa nacional de apoio a atenção oncológica.  
Fonte: Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br/arrecadacao/renunciafiscal/DemonsRenunciaFiscal.htm).
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Gráfico 1:  Evolução do gasto fiscal em saúde e em medicamentos no 
período de 2009-2014
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Anexo II  – Aprofundamento da análise sobre  
a situação do laboratório público  
FUNED (Fundação Ezequiel Dias –  
Belo Horizonte – MG)

A 
Fundação Ezequiel Dias (FUNED) está localizada na 
capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e 
mantém registro de 29 itens de medicamentos, de di-
ferentes classes terapêuticas como anti-hipertensivos, 
anticonvulsivantes, antidepressivos, dentre outras. Esses 
produtos entram em linha de produção para atendimen-

to a programas de atenção básica da Secretaria de Estado de Saúde. 
Os antirretrovirais, soros e vacinas registrados são para atendimen-

to a programas nacionais de assistência farmacêutica como o Programa 
DST/AIDS e Programa Nacional de Imunização (PNI). A Talidomida, 
produzida com exclusividade pela Funed em todo o país, é usada pelo 
Ministério da Saúde no tratamento da Hanseníase e do Lúpus, mas com 
alto potencial para tratamento de outras doenças como Câncer (FU-
NED, 2015)1.

Apesar da divulgação de registro de 29 medicamentos pelo site da 
instituição, sabemos que há algum tempo a FUNED não mantém em 
altos níveis sua capacidade produtiva de medicamentos essenciais para o 
SUS. De acordo com o próprio site da FUNED2 a produção que já foi de 
1,104 Bilhão de unidades em 2009, em 2014 passou a ser de 35,1 milhões 
de unidades, sendo que até março de 2015, não haviam sido registrados 
números de produção.

Segundo publicação da própria Fundação3, as PDPs ajudam a 
ampliar o campo de atuação e garantem aumento do faturamento. No 
entanto analisando a atual situação da FUNED podemos perceber a 
contradição existente nesse documento.  De acordo com o Gráfico 3 
(Anexo II)4, podemos perceber que os valores de aquisição de medi-

1  http://funed.mg.gov.br/institucional/ 

2  http://funed.mg.gov.br/institucional/funed-em-numeros/resultado/ 

3   Parcerias para o desenvolvimento produtivo na política do desenvolvimento do complexo 
econômico-industrial da saúde (ceis). Disponível em : http://funed.mg.gov.br/institucional/par-
cerias-para-o-desenvolvimento-produtivo-pdp/ 

4  http://funed.mg.gov.br/institucional/funed-em-numeros/resultado/
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camentos, em contrato com o MS, de 2008 a 2013, respectivamen-
te, foram R$ 18.731.525,75; R$ 17.175.447,23; R$ 163.462.776,5; R$ 
388.893.833,6; R$ 231.275.619,8 e R$ 174.084.822,40. 

Especificamente com produtos das PDPs, também houve diminui-
ção: tenofovir (R$ 116.309.896,20, R$ 76.155.634,20, e 48.908.365,20, 
respectivamente em 2011, 2012 e 2013); Vacina meningocócica C con-
jugada (R$ 129.733.121, 00, R$ 246.535.909, 50, R$ 135.133.113,00, R$ 
118.592.124,00, respectivamente em 2010, 2011, 2012 e 2013). Fica evi-
dente uma diminuição importante no faturamento após 2011. Além disso, 
de acordo com os extratos de aquisição disponíveis no DOU, a produção 
do Tenofovir em unidades foi de 28.800.000, 19.800.000 e 16.500.000, 
respectivamente nos anos de 2011, 2012 e 2013, evidenciando redução de 
12.300.000 unidades do medicamento no prazo de dois anos. A vacina me-
ningocócica apresentou produção de 8.000.000, 14.000.000 e 12.000.000, 
respectivamente nos anos de 2010, 2011 e 2012, apresentando uma queda 
de 2.000.000 de unidades no último período.

De acordo com a Fundação, a produção de imunobiológicos au-
mentou exponencialmente em 2014, atingindo 383,6 milhões de unidades 
produzidas (Gráfico 2). No entanto, é preciso esclarecer que, o produto 
mais responsável por esse aumento (vacina meningocócica C conjugada) 
não é de produção própria da FUNED e sim da parceira privada Novartis. 
Atualmente, como relatado por gestor na entrevista, a FUNED se restrin-
ge, apenas, a ações de envase e rotulagem dessa vacina, que já deveria es-
tar no seu último ano de vigência enquanto PDP, de acordo com o prazo 
inicialmente definido (parceria de 2010).

Segundo documento do SIND-SAÚDE5, a FUNED não vem sen-
do devidamente representada no âmbito das discussões técnicas realizadas 
pelo Ministério da Saúde, acarretando na perda de investimentos e dos re-
gistros para a produção dos medicamentos básicos que abastecem o SUS, 
ou seja, houve uma redução drástica na produção. Esse fato é comprovado 
pelo Gráfico 1, mostrando o decréscimo na produção da Fundação nos 
últimos anos. 

5  Diagnóstico FUNED. Disponível em: http://www.sindsaudemg.org.br/index.php/sindicato/
documentos.html 

ANEXO 2

85



Gráfico 1:  Evolução da Produção de Medicamentos 
Pela Fundação Ezequiel Dias – FUNED

Fonte: http://funed.mg.gov.br/institucional/funed-em-numeros/resultado/ 

Segundo o Sindicato, a Diretoria Industrial, maior produtora de 
medicamentos e soros, e principal fonte de arrecadação da instituição, 
vem se deteriorando com a redução da produção e perda de insumos far-
macêuticos. 

De acordo com o documento, a maior parte das unidades fabris 
da Diretoria Industrial não atende às exigências legais, não possui CBPF 
(Certificado de Boas Práticas de Fabricação) e, consequentemente, nada 
produz. Isso foi confirmado por gestores da Fundação durante entrevista.  
Eles relataram, inclusive, que as PDPs foram as responsáveis por incenti-
var a obtenção desses certificados, nesse ano de 2015. Ou seja, enquanto 
fabricante de medicamentos básicos para o SUS a Fundação não tinha 
certificados, mas para conduzir parcerias que acarretam em grande arre-
cadação e parcerias com o setor privado foi necessário a obtenção destes. 

GRÁFICO DE REPRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
SÉRIE HISTÓRICA FUNED - 2003 - 2015
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Gráfico 2:  Evolução da produção de imunobiológicos 
pela Fundação Ezequiel Dias – FUNED

Fonte: http://funed.mg.gov.br/institucional/funed-em-numeros/resultado/ 

Os gestores relataram que as PDPs não são apenas tecnologias, mas 
mudam toda a organização da instituição. Eles disseram que ficar livre da 
iniciativa privada “é pesado”, quando perguntei se a instituição tinha pla-
nos para ser autônoma após as parcerias. Disseram que com as parcerias 
se obtém certo grau de autonomia, sem ter que contratar parcerias para 
todos os novos investimentos. Porém assumiram, que isso não quer dizer 
que não serão feitas novas parcerias. De acordo com eles: “ nesse mundo 
globalizado acaba que se você não faz novas parcerias... vão surgir outras 
coisas, novas parcerias para se trabalhar”. 

Também destacam, que falta competência inovadora e tecnológica 
no Brasil, o que gera necessidade de parcerias com o setor privado. O 
gestor ponderou a questão de o Brasil participar do acordo TRIPS, porque 
nós não temos uma estrutura interna. Disse que muitos dos medicamen-
tos em PDP não tem proteção patentária, nós é que não temos estrutura 

GRÁFICO DE REPRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS
SÉRIE HISTÓRICA FUNED - 2003 - 2015
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para fazê-los. Inclusive, quando questionado sobre o licenciamento com-
pulsório, como alternativa prevista no acordo TRIPS, disse: “sabe fazer? 
Sabe fazer licenciamento compulsório? ...Como você faz licenciamento 
se você não sabe fazer (o medicamento ou produto para a saúde)... o caso 
do efavirenz com a Fiocruz...Eles penaram! Você não tem tecnologia no 
Brasil para fazer licenciamento”. O caso em questão, o licenciamento 
compulsório do efavirenz, levou 21 meses para conclusão e produção do 
medicamento, tempo muito inferior ao das PDPs. 

De acordo com publicação de 2014 do Sindicato único dos Traba-
lhadores da Saúde de Minas Gerais (SIND-SAÚDE), durante sua história 
a FUNED foi dirigida por diversos presidentes que, em sua maioria, não 
possuíam conhecimento técnico necessário para compreender suas inter-
faces e peculiaridades, sendo assim, não vislumbraram toda a importância 
e capacidade de contribuição da Fundação à rede pública de saúde. Além 
do mais, essa situação também foi relatada por gestores da FUNED du-
rante entrevista. Eles disseram, inclusive, que a falta de participação do 
MS no estabelecimento do parceiro privado é um ponto prejudicial na 
condução das PDPs.

Sem dizer que alguns produtos perderam seu registro. A Unida-
de V (responsável pela produção de imunobiológicos das PDPs), cujas 
obras estão em atraso, possui diversos equipamentos que, embora ainda 
não tenham sido instalados e qualificados, já perderam a garantia e ca-
minham para a obsolescência. Além disso, e apesar de não esclarecidos, o 
documento do SIND-SAÚDE cita que os convênios e contratos firmados 
com a iniciativa privada para a transferência de tecnologia na produção 
de biofármacos das PDPs apresentam graves irregularidades e não serão 
cumpridos.

O SIND-SAÚDE coloca ainda que existe uma prática extensiva de 
marketing enganoso por parte da instituição e que é preciso considerar os 
seguintes fatos:

• O Convênio da FUNED com a Fundação BIORIO para trans-

ferência de tecnologia do fármacos eritropoietina, interferon, 

interferon peguilado expirou em 2011 sem que a transferên-

cia de tecnologia fosse completada. O Relatório de Audito-

ria nº 2260.4179.13, referente a esse Convênio, demonstra 

que nem todas as fases foram executadas embora a FUNED 

tenha pago por todas elas;
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• A Fábrica de Medicamentos Líquidos construída com recur-

sos do Ministério da Saúde se encontra fora funcionamento, 

pois, devido a erros de projetos e outros problemas, não 

atende aos requisitos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

determinadas em legislações específicas;

• A produção de medicamentos em 2014 foi praticamente ze-

rada. Com a interdição da Unidade I pela Vigilância Sanitária 

no final de 2013 por falta de CBPF, quase nada foi produzido 

em 2014. A Unidade III também está sem CBPF;

• A parceria da FUNED com a BLANVER para a transferência 

de tecnologia do medicamento Tenofovir tem apresentado 

problemas e indícios de irregularidades desde o início, fa-

tos que têm sido investigados pelo Ministério Público. Foi 

instaurada Sindicância Administrativa Investigatória, atra-

vés da Portaria 035/2014, para apurar o descumprimento 

de cronograma de transferência de tecnologia do Tenofovir, 

que está bastante comprometido;

• A transferência de tecnologia para produção da vacina me-

ningocócica C conjugada, através de Aliança Estratégica 

com a empresa NOVARTIS, apresenta atrasos desde o pri-

meiro cronograma. O contrato inicial expirou em outubro de 

2014 e foi prorrogado por mais um ano, tempo insuficiente 

para concluir a transferência de tecnologia. No ano de 2013, 

a forma farmacêutica do produto passou a ser a forma líqui-

da em vez da liofilizada. A FUNED adquiriu um liofilizador 

de grande porte que passou, assim, a não ter finalidade. Foi 

instaurada Sindicância Administrativa Investigatória para 

apurar responsabilidades no descumprimento dos crono-

gramas de transferência da tecnologia da vacina.
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Gráfico 3:  Faturamento da FUNED com  
medicamentos em parceria com 
Ministério da Saúde

Fonte: http://funed.mg.gov.br/institucional/funed-em-numeros/resultado/
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ENTREVISTAS

D
evido à falta de informações que permitisse tirar con-
clusões sobre o andamento das PDPs, a organização 
da política, a situação financeira, o relacionamento 
entre entes, a economicidade das parcerias e a situa-
ção de vulnerabilidade do SUS, foram conduzidas 
entrevistas com gestores do Ministério da Saúde, do 

laboratório nacional privado Cristália e do laboratório público Fundação 
Ezequiel Dias – FUNED. O MS não forneceu muita informação diferen-
te do que está exposto na Portaria 2.531/2014. A escolha do laboratório 
Cristália deveu-se a expressividade da participação desse laboratório priva-
do em PDPs (Dos 27 produtos atualmente em PDP, o laboratório partici-
pa de 10). A FUNED foi escolhida por ser o laboratório público que mais 
forneceu informações em seu sítio eletrônico e também pela facilidade de 
acesso e contato. Nessa seção serão contempladas as falas que não foram 
extensivamente discutidas ao longo do texto. 

Ministério da Saúde
Foi realizada entrevista em 18/05/2015 com representantes do De-

partamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS) da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (SCTIE), do Mi-
nistério da Saúde.

Quanto a capacidade dos laboratórios públicos, os gestores não en-
traram no mérito e responderam basicamente com o que está estabelecido 
na Portaria 2.531/2014. Colocaram que o objetivo é a internalização e 
repasse de um laboratório público para o outro. Como visto nas contri-
buições à CP8, houve a proposição, por algumas instituições privadas, de 
que os laboratórios públicos não pudessem repassar a tecnologia. Apesar 
de isso não ter sido reconhecido pela Portaria 2.531/2014, a pressão dos 
entes privados das parcerias pode emperrar esse processo de repasse de 
tecnologia entre entes públicos. 

Os gestores, quando questionados sobre o período de exclusividade, 
disseram: “ a gente não fala em exclusividade, a gente fala de dispensa 
de licitação. A própria Lei 8.666 (Inciso XXXII, Art. 24) que fala que é 
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dispensável a licitação para a aquisição dos projetos de transferência de 
tecnologia”. Ou seja, o próprio MS não reconhece que existe um período 
no qual o laboratório público somente irá adquirir insumos do ente pri-
vado contratado, ficando o MS, consequentemente, obrigado a comprar 
somente daquela parceria. 

Segundo um dos gestores: “Eles (os parceiros privados) têm, a ga-
rantia de 5 anos (agora são 10 anos).  Após isso eles vão ter que enfrentar o 
mercado”. Dessa forma, ele contradiz a fala do gestor anterior, confirman-
do a exclusividade. Além disso, seria melhor dizer que após o período de 
transferência, o MS terá de enfrentar o mercado. Quem sai da transferên-
cia detendo a tecnologia para produção dos IFAs é a instituição privada e 
isso garante muita força de mercado e poder de barganha, haja vista a es-
cassez de farmoquímicas no Brasil. Em seguida ele completa: “ Você tem 
que entender que um ponto importante são as indústrias farmoquímicas, 
esse é o grande ponto”. 

Outro ponto, mencionado anteriormente, é a ausência do MS nas 
negociações para formalização do contrato de transferência de tecno-
logia, entre os entes público e privado das parcerias, estabelecido no 
Art. 45 da Portaria 2.531/2014. Na entrevista a resposta a esse tema foi 
contraditória: “´Quando você vai para o histórico dos laboratórios ofi-
ciais, você observa que eles nunca conseguiram atender aos quesitos. Na 
descentralização de 2006 eles tiveram problemas! Quando descentrali-
zaram a compra e era o MS que os mantinha, eles tiveram problemas. 
Inclusive, até hoje alguns ainda tem problemas...”Dessa forma, é no mí-
nimo contraditória a ausência do MS no estabelecimento dos contratos 
entre os entes da parceria. 

Laboratório Cristália
O gestor do Cristália coloca as PDPs como uma “coisa muito cida-

dã”. Assume que é uma oportunidade boa de negócios para o Cristália, 
mas disse que é, também, para a população brasileira. Comenta que havia 
muita dificuldade em se fazer os IFAs e complementa dizendo que as 
PDPs são uma “escola para a gente aprender a fazer os IFAs”. 

O gestor do laboratório, disse que a política gera muita economia 
de divisas. Segundo ele, o Ministro de Estado da Saúde apresentou o valor 
de R$ 5 bilhões em economia de divisas, com todas as PDPs. No entanto, 

ANEXO 3

93



devido à falta de esclarecimento sobre esse dado e sua forma de cálculo, 
não nos permite corroborar com o critério de economicidade. 

Questionado sobre os preços praticados pelo Cristália, o gestor disse 
que preços elevados no início são normais e que há tendência de abaixar 
com o tempo. Citou que a competição com insumos da China e da Índia 
é desleal, pois eles conseguem fazer preços muito baixos. Disse que os IFAs 
desenvolvidos no Cristália são voltados para a produção interna. Ou seja, 
para a produção interna de medicamentos o desenvolvimento dos IFAs vale 
mais a pena que a importação, mas para os laboratórios públicos, que não 
vão ter os gastos com a produção de tais IFAs, não vale.  No passado uma 
PDP entre a FUNED e o Cristália foi extinta, justamente porque o preço 
não era interessante para o Cristália, segundo relato do gestor. Dessa forma, 
ter o IFA nacional não garante mais acesso para os laboratórios públicos. O 
gestor não sabe dizer se o preço dos IFAs irá diminuir no futuro. Disse que 
deve haver uma equalização (entre os interesses públicos e privados) pois 
“senão a gente mata a política”. Além disso, ele disse que se não fossem as 
PDPs e ainda estivéssemos à mercê das grandes multinacionais, esses produ-
tos custariam muito mais. Ou seja, os produtos das PDPs devem custar mais 
barato que o muito caro, mas não necessariamente representar um preço 
justo, o que seria esperado, haja vista que essas empresas privadas parceiras 
são financiadas com dinheiro público e tem exclusividade. 

O gestor acrescentou que é possível acordar uma margem de pre-
ferência com o laboratório público. Ou seja, 25 % da aquisição dos insu-
mos, após a transferência da tecnologia, será feita do Cristália. Os mes-
mos, inclusive colocaram essa sugestão, como proposta na CP8. Ele disse 
também, que caso não houvesse demanda do MS, ele poderia usar seus 
insumos na própria demanda interna e atender a outros mercados escas-
sos de farmoquímicas. Com isso percebe-se o poderio de barganha que o 
laboratório detém. 

Quanto aos questionamentos de preço, disse que o que as pessoas 
fazem é mal dizer o que eles fazem. Segundo ele, “nós somos vítimas da 
nossa própria competência”. 

Fundação Ezequiel Dias
Para a FUNED, as PDPs são uma grande prioridade. Na fala dos ges-

tores, as parcerias aumentaram o orçamento da instituição e propiciaram a 
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aquisição dos CBPF que haviam sido perdidos. Disseram que, a produção 
de medicamentos básicos também é prioridade e que vai ser retomada com 
a obtenção dos novos CBPF. No entanto, a única “produção” da Fundação 
no momento é de produtos das PDPs. Digo “produção”, pois a FUNED 
nem sequer embala produtos de PDPs em suas dependências. Segundo um 
dos gestores, por problemas administrativos e atrasos inerentes ao setor pú-
blico, só foi possível obter o CBPF agora. Dessa forma, serão iniciadas as eta-
pas de envase e rotulagem da vacina meningocócica C conjugada. Segundo 
ele, para a efetiva produção da vacina, deverá ser construída uma nova plan-
ta industrial. Dessa forma, a parceria que é de 2010 (vacina meningocócica) 
e inicialmente prevista para durar cinco anos vai, com certeza, atrasar. 

Nos últimos anos, um grande reconhecimento foi dado às ações de 
atenção primária no âmbito do SUS (Macinko & Harris, 2015; Macin-
ko, 2006). Dessa forma, a assistência farmacêutica básica no SUS, só será 
efetiva se tivermos os seus medicamentos compreendidos no processo das 
PDPs. Como mostrado no Quadro 1, apenas dois produtos do componen-
te básico estão em PDPs atualmente. 

Os gestores disseram que o prazo de cinco anos ser pequeno é re-
lativo. Como a FUNED não tinha plantas industriais para conduzir as 
PDPs, esse tempo de cinco anos será insuficiente. Dessa maneira, seria 
mais objetivo, otimista e menos oneroso, se o MS fizesse uma pré-qualifi-
cação dos laboratórios públicos de acordo com o produto ou tecnologia a 
ser transferida. 

Os gestores colocaram, como dito anteriormente, que acham pou-
co provável a não existência futura de novas parcerias com setor privado. 
Reconhecem a superioridade intelectual das grandes firmas privadas e co-
locam que “falta massa crítica no Brasil”, se referindo a falta de pessoal e 
estrutura qualificada que garanta a autonomia do setor público. Disseram 
a mesma coisa, quando se referiram a falta de capacidade técnica brasi-
leira para a realização de licenciamento compulsório e outras medidas 
alternativas as PDPS. 

Quanto a transparência da política, eles disseram que “só se consegue 
controle social e avaliar as políticas se você tem transparência”. No entanto, 
não acham que todas as informações devam ser divulgadas, como por exem-
plo falhas. Segundo eles, esse tipo de divulgação pode atrapalhar a política. 

Na fala dos gestores da FUNED foi possível perceber que há vanta-
gem em adquirir certos insumos de países estrangeiros e uma certa dúvida 
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quanto a economia de se fabricar IFAs, com o setor privado Nacional: “Os 
países de primeiro mundo já não estão usando mais farmoquímicos (se 
referindo a não estão mais produzindo internamente), se China e Índia 
fazem cara, já perdeu!” Ele acha que deve haver a produção nacional, 
mas considera a aquisição desses países muito econômica, devido ao vasto 
número de fornecedores. Inclusive, poderiam ser pensadas mais políticas 
de cooperação no âmbito dos BRICS, que facilitassem o desenvolvimento 
do parque nacional farmoquímico e que fossem menos onerosas para o 
setor público que as atuais PDPs.   

A FUNED coloca as PDPs como questão existencial: “Se a gente 
não tivesse a política das PDPs eu não sei como seria...Fechar? Fechar a 
produção?” 
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ANEXO IV –  Relação dos Pedidos de acesso à  
informação obtidos pelo Sistema e-Sic  
(Sistema eletrônico do serviço de  
informação ao cidadão)

1. Solicitação à ANVISA
Dados do Pedido

Protocolo 25820001216201554

Solicitante Haliton Alves de Oliveira Junior

Data de abertura 21/04/2015 08:45

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde

Orgão Vinculado Destinatário ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Prazo de atendimento 12/05/2015

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da 
resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Solicito a informação pertinente a situação de patente dos medicamentos/fármacos e produtos 
para saúde alvos dos projetos de Parceria para Desenvolvimento Produtivo no período de 2009 a 
2014

Detalhamento A ANVISA, por intermédio de seu Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação 
Medicamentos com patentes de moléculas no Brasil (NUREM) lançou, em março 2010, uma 
publicação acerca dos medicamentos com patentes no Brasil. Para medicamentos registrados após 
2010, não consegui encontrar nenhuma informação acerca da situação de patente. Dessa forma 
solicito a informação pertinente a situação de patente dos medicamentos/fármacos e produtos para 
saúde alvo dos projetos de Parceria para Desenvolvimento Produtivo no período de 2009 a 2014. A 
lista desses medicamentos e produtos para saúde foi retirada do site do DECIIS/MS (Departamento 
do complexo industrial e Inovação em Saúde) e segue anexada abaixo.
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Dados da Resposta

Data de resposta 09/06/2015 15:46

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de 
resposta

Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezado Senhor,

Acerca do seu questionamento, manifestaram-se duas áreas técnicas da Anvisa.

Com base nas informações fornecidas pela Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos – SCMED, área técnica afeta ao assunto questionado, informamos 
que o estudo publicado em 2010 não foi atualizado por esta Secretaria-Executiva da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (SCMED).

Sugerimos que o senhor entre em contato com o DECIIS/SCTIE/MS para maiores informações.

Com base nas informações fornecidas pela Coordenação de Propriedade Intelectual – COOPI, 
área técnica afeta ao assunto questionado, informamos que no Brasil, o prazo de duração de uma 
patente de invenção (de qualquer área tecnológica, incluindo a área farmacêutica) é determinado 
de acordo com o art. 40 e seu parágrafo único da Lei nº 9.279/96, a saber:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade 
pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção 
e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada 
a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência 
judicial comprovada ou por motivo de força maior.

No entanto, não dispomos de detalhes sobre o tempo de vigência da proteção patentária, no 
país, referente a todos os medicamentos. Isto porque, embora a Coordenação de Propriedade 
Intelectual (COOPI/ANVISA) realize o exame de anuência prévia em pedidos de patente de produtos 
e processos farmacêuticos, o ente responsável por atender demandas a respeito da existência de 
patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O INPI oferece, inclusive, serviços de busca em sua base de dados e também de buscas 
internacionais, mediante pagamento de retribuição. Para informações adicionais, recomenda-se 
consulta ao sítio do Instituto, no seguinte endereço eletrônico: www.inpi.gov.br

Cabe ressaltar que o INPI disponibiliza, via internet, um recurso para buscas pelo nome do princípio 
ativo. Advertimos, contudo, que este tipo de pesquisa está sujeito a inúmeras falhas, uma vez 
que um mesmo produto pode estar protegido por diversas patentes, ou uma patente muito ampla 
em sua fórmula ou modo de reivindicação pode conter o produto pesquisado, mas este não ser 
identificado.

Em atendimento ao disposto no art. 11, § 4o, da Lei 12.527/11, informamos que o requerente 
poderá registrar recurso no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC, no 
prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, que será avaliado pelo Gabinete do Diretor 
Presidente da Anvisa – Gadip.

Para maiores esclarecimentos, a Anvisa também disponibiliza a sua Central de Atendimento, por 
meio do 0800 642 9782 (dias úteis, das 7h30 às 19h30) e por meio eletrônico, no Fale Conosco:

 (http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp) 

Atenciosamente,

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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Classificação do Pedido

Categoria do pedido Saúde

Subcategoria do pedido Vigilância sanitária

Número de perguntas 1

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

21/04/2015 08:45 Pedido Registrado para o Órgão ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SOLICITANTE

09/06/2015 15:46 Pedido Respondido MS – Ministério da Saúde/ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária

2. Solicitação ao INPI
Dados do Pedido

Protocolo 52750000206201545

Solicitante Haliton Alves de Oliveira Junior

Data de abertura 21/04/2015 08:50

Orgão Superior Destinatário MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Orgão Vinculado Destinatário INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prazo de atendimento 12/05/2015

Situação Respondido

Status da Situação
Acesso Concedido (Orientação sobre como encontrar a informação solicitada na Internet ou em 
publicações existentes)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo
Solicito informação sobre situação de patente dos medicamentos e produtos para saúde alvos 
das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo (PDPs)

Detalhamento A ANVISA, por intermédio de seu Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação 
Medicamentos com patentes de moléculas no Brasil (NUREM) lançou, em março 2010, uma 
publicação acerca dos medicamentos com patentes no Brasil. Para medicamentos registrados 
após 2010, não consegui encontrar nenhuma informação acerca da situação de patente. Além 
disso, quando realizo busca por patentes no site do INPI, aparecem diversas moléculas e fica 
difícil saber qual eu devo considerar. Dessa forma solicito a informação pertinente a situação de 
patente dos medicamentos/fármacos e produtos para saúde alvo dos projetos de Parceria para 
Desenvolvimento Produtivo no período de 2009 a 2014. A lista desses medicamentos e produtos 
para saúde foi retirada do site do DECIIS/MS (Departamento do complexo industrial e Inovação 
em Saúde) e segue anexada abaixo.
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Dados da Resposta

Data de resposta 07/05/2015 01:58

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta
Orientação sobre como encontrar a informação solicitada na Internet ou em publicações 
existentes

Resposta Sr. Hailton, 
 
para saber a situação legal de pedidos de patentes ou patentes concedidas, o senhor deve 
contactar a Diretoria de Patentes (Dirpa) do INPI, que possui o Serviço de Assuntos Especiais 
de Patentes (Saesp) para ajudá-lo. O atendimento acontece de segunda á sexta das 10h às 
16h30min. Os telefones do Saesp são: (021) 3037-3337 ou 3037-3301. Ainda, o senhor pode 
enviar suas dúvidas por e-mail, pelo Sistema Fale Conosco, na página virtual do INPI, colocando 
no assunto/área de interesse: “Patentes”. 
 
Caso tenha interesse que um pesquisador do INPI faça a busca de pedidos de patentes ou 
patentes concedidas de cada medicamento ou produto para saúde da lista enviada, o senhor 
pode solicitá-la à Seção de Orientação e Busca de Patentes (SEBUS). Essa busca é feita 
mediante pagamento de retribuição específica. As orientações sobre como solicitar uma busca à 
Sebus estão presentes na página do INPI (www.inpi.gov.br) no link Informação Tecnológica nos 
endereços: 
 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/busca_de_patentes 
 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/busca_de_patentes_1350586611573 
 
Em caso de dúvidas sobre busca, entre em contato com a Seção de Orientação e Busca de 
Patentes (SEBUS) pelo telefone (21) 3037-3343 ou pelo e-mail sebus@inpi.gov.br 
 
Agradeço por sua pergunta e espero ter ajudado. 
 
Atenciosamente, 
 
Alessandra Costa 
 
INPI/DICOD/CEDIN

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Ciência, Informação e Comunicação

Subcategoria do pedido Informação - Gestão, preservação e acesso

Número de perguntas 1

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

21/04/2015 08:50 Pedido Registrado para o Órgão INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial

SOLICITANTE

29/04/2015 15:58 Pedido em Atendimento MDIC – Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior/INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial

07/05/2015 01:58 Pedido Respondido MDIC – Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior/INPI – Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial
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3. Solicitação ao Ministério da Fazenda
Dados do Pedido

Protocolo 16853002133201512

Solicitante Haliton Alves de Oliveira Junior

Data de abertura 22/04/2015 09:27

Orgão Superior Destinatário MF – Ministério da Fazenda

Orgão Vinculado Destinatário

Prazo de atendimento 22/05/2015

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Negado (Informação sigilosa de acordo com legislação específica)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Solicito detalhamento dos gastos tributários com medicamentos e produtos químicos e 
farmacêuticos para base efetiva de 2011, série 2009 a 2013

Detalhamento No sítio eletrônico do Ministério da Fazenda estão disponíveis demonstrativos de gastos 
tributários que mostram o gasto tributário com saúde e, dentro dessa área, são delimitados os 
gastos tributários com medicamentos e,também, com produtos químicos e farmacêuticos. No 
entanto, nesse demonstrativo não são elucidados os medicamentos ou produtos farmacêuticos 
objetos dos gastos tributários, e nem mesmo quais são as pessoas jurídicas (indústrias 
farmacêuticas e farmoquímicas) envolvidas nesse gasto (beneficiadas).Dessa forma, solicito 
saber quais são as empresas farmacêuticas ou farmoquímicas envolvidas nesse gasto tributário 
(série 2009-2013 com base em 2011) e, se possível, os medicamentos. O demonstrativo 
de gasto referido pode ser encontrado no link: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/
estudotributario/BensTributarios/2011/DGTEfetivo2011Serie2009a2013.pdf  
 
Não foi possível anexá-lo pois excede a capacidade de dados do sistema.  

Dados da Resposta

Data de resposta 15/05/2015 11:42

Tipo de resposta Acesso Negado

Classificação do Tipo de resposta Informação sigilosa de acordo com legislação específica

Resposta Prezado Senhor, 
 
Encaminhamos em anexo resposta ao pedido de informação. 
 
Considerando o disposto no art. 19, inc. II, c/c o art. 21, caput, do Decreto n.º 7.724, de 2012, 
informa-se que poderá ser apresentado recurso, no prazo de 10 dias, contado da ciência da 
decisão. Autoridade responsável pela apreciação do recurso: Secretário-adjunto da Receita 
Federal do Brasil.  
 
Atenciosamente, 
 
Serviço de Informação ao Cidadão 
Ministério da Fazenda 

Produção 
local de 
medicamentos
e captura 
corporativa:
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Classificação do Pedido

Categoria do pedido Economia e Finanças

Subcategoria do pedido Finanças

Número de perguntas 1

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

22/04/2015 09:27 Pedido Registrado para o Órgão MF – 
Ministério da Fazenda

SOLICITANTE

22/04/2015 11:46 Pedido em Atendimento MF – Ministério da Fazenda

12/05/2015 14:42 Pedido Prorrogado MF – Ministério da Fazenda

15/05/2015 11:42 Pedido Respondido MF – Ministério da Fazenda

4.  Solicitações ao Ministério da Saúde
4.1.  Pedido de acesso às contribuições da sociedade na  

Consulta Pública nº 8 de 13 de agosto de 2014.

Dados do Pedido

Protocolo 25820001215201518

Solicitante Haliton Alves de Oliveira Junior

Data de abertura 21/04/2015 08:32

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde

Orgão Vinculado Destinatário

Prazo de atendimento 12/05/2015

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo
Solicito as contribuições da população brasileira para a Consulta pública Nº 8 de 13 de agosto 
de 2014

Detalhamento Solicito as contribuições da População brasileira para a Consulta pública Nº 8 de 13 de Agosto 
de 2014, que corresponde a minuta de portaria que “Redefine as diretrizes e os critérios 
para a definição da lista de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e disciplina os 
respectivos processos de submissão, instrução, decisão, transferência e absorção de tecnologia, 
aquisição de produtos estratégicos para o SUS no âmbito das PDP, monitoramento e avaliação”. 
Abaixo segue anexada tal Consulta pública.
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Dados da Resposta

Data de resposta 04/05/2015 14:46

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezado Sr. Haliton Alves de Oliveira Junior, 
 
O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do Ministério da Saúde, em atenção ao pedido de 
Vossa Senhoria, nup 25820001215201518, dispõe das informações solicitadas, conforme 
esclarecimentos da área: 
 
EM ATENDIMENTO À PRESENTE DEMANDA, APRESENTADA AO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
AO CIDADÃO DESTE MINISTÉRIO POR HALITON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, EM 23/04/2015, 
INFORMA-SE QUE, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 2º, INCISOS II E III DA PORTARIA GM/
MS Nº 2.531/2014, A RELAÇÃO DE PRODUTOS ESTRATÉGICOS PARA O SUS TEM PRODUTOS 
NECESSÁRIOS AO SUS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, 
COM AQUISIÇÕES CENTRALIZADAS OU PASSÍVEIS DE CENTRALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE E CUJA PRODUÇÃO NACIONAL E DE SEUS INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS OU 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS CRÍTICOS SÃO RELEVANTES PARA O COMPLEXO INDUSTRIAL 
DA SAÚDE. ADEMAIS, A LISTA DEFINE AS PRIORIDADES ANUAIS PARA A APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS DE PROJETO DE PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO. 
NOS TERMOS DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO SEXTO, DA LEI Nº 12.527/11 (LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO), INFORMA-SE QUE O REQUERENTE PODE TER ACESSO À PLANILHA QUE CONTÉM 
O CONSOLIDADO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 8 
DE 13 DE AGOSTO DE 2014 NO LINK QUE SEGUE ABAIXO:  
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15452 
&catid=564&itemid=250 
 
Na oportunidade, o Ministério da Saúde coloca-se à disposição de Vossa Senhoria sempre que 
necessário. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ministério da Saúde 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Saúde

Subcategoria do pedido Medicamentos

Número de perguntas 1
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Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

21/04/2015 08:32
Pedido Registrado para o Órgão MS – 
Ministério da Saúde

SOLICITANTE

04/05/2015 14:46 Pedido Respondido MS – Ministério da Saúde

4.2.  Solicitação das formas farmacêuticas, dosagens  
e concentrações dos medicamentos em PDP.

Dados do Pedido

Protocolo 25820001217201507

Solicitante Haliton Alves de Oliveira Junior

Data de abertura 21/04/2015 09:00

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde

Orgão Vinculado Destinatário

Prazo de atendimento 12/05/2015

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Solicito saber as formas farmacêuticas (comprimido, solução, cápsula...) e concentrações dos 
medicamentos alvo das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo de 2009 a 2014

Detalhamento No Sítio eletrônico do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS/MS) 
estão disponíveis as listas das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) contendo o 
princípio ativo envolvido nas transferências de tecnologia. No entanto, existem certos fármacos 
sobre os quais residem duas ou mais patentes devido a diferenças nas formas farmacêuticas 
(pó para inalação, comprimido, cápsula, gel...) e concentrações a elas relacionadas. Esse é o 
caso, por exemplo, da combinação de formoterol + budesonida. Sendo assim, solicito saber 
quais as formas farmacêuticas e as suas respectivas concentrações dos medicamentos alvo das 
PDPs. A lista contendo esses fármacos segue em anexo. 

ANEXO 4
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Dados da Resposta

Data de resposta 07/05/2015 17:16

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezado Sr. Haliton Alves de Oliveira Junior,  
 
O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do Ministério da Saúde, em atenção ao pedido de 
Vossa Senhoria, nup 25820001217201507, dispõe das informações solicitadas, conforme 
esclarecimentos da área: 
 
EM ATENDIMENTO À DEMANDA APRESENTADA AO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 
DESTE MINISTÉRIO POR HALITON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, EM 23/04/2015, INFORMA-SE 
QUE AS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP), CONFORME A PORTARIA 
GM/MS Nº 2.531/2014, TÊM, DENTRE OUTROS OBJETIVOS, FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO CONJUNTO E FORTALECER A CAPACIDADE COMPETITIVA DOS PRODUTORES 
PÚBLICOS E PRIVADOS NACIONAIS CONSOANTES COM A REDUÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS 
CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INFORMA-SE QUE AS 
APRESENTAÇÕES FARMACÊUTICAS E CONCENTRAÇÕES DOS MEDICAMENTOS E ENCONTRADOS 
NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), DISPONÍVEL PARA ACESSO 
PÚBLICO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO QUE SEGUE: http://portalsaude.saude.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=14868 &catid=471&itemid=250. 
 
AS FORMAS FARMACÊUTICAS E CONCENTRAÇÕES DOS PRODUTOS OBJETO DE PDP ESTÃO 
RELACIONADAS NA TABELA EM ANEXO.  
 
ADEMAIS, A RELAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS NO ÂMBITO DAS PDP, COM O LINK 
PARA ACESSO DOS EXTRATOS DOS INSTRUMENTOS DE AQUISIÇÃO, COM INDICAÇÃO DAS 
APRESENTAÇÕES FARMACÊUTICAS, ESTÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO QUE SEGUE: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/abril/22/aquisi----es-de-produtos-depdp-no-
site-em-22042015.pdf  
 
RESSALTA-SE QUE, CONFORME O ARTIGO 52, PARÁGRAFO SEGUNDO, DA PORTARIA GM/MS Nº 
2.531/2014, O PRODUTO OBJETO DE PDP ATENDERÁ AS APRESENTAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, 
FORMAS E QUANTITATIVOS DEMANDADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RESPEITANDO-SE A 
REGULAÇÃO SANITÁRIA.  
 
REGISTRE-SE, POR FIM, QUE, CONFORME O ARTIGO 22, INCISO VIII, DA PORTARIA GM/MS Nº 
2.531/2014, OS PROJETOS DE PDP SEGUEM ESTRITAMENTE A OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO 
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
 
Na oportunidade, o Ministério da Saúde coloca-se à disposição de Vossa Senhoria sempre que 
necessário. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ministério da Saúde 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

Produção 
local de 
medicamentos
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Classificação do Pedido

Categoria do pedido Saúde

Subcategoria do pedido Medicamentos

Número de perguntas 2

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

21/04/2015 09:00 Pedido Registrado para o Órgão MS – 
Ministério da Saúde

SOLICITANTE

07/05/2015 17:16 Pedido Respondido MS – Ministério da Saúde

4.3.  Pedido de Acesso aos Termos de  
compromisso das PDPs

Dados do Pedido

Protocolo 25820001283201579

Solicitante Haliton Alves de Oliveira Junior

Data de abertura 28/04/2015 11:04

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde

Orgão Vinculado Destinatário

Prazo de atendimento 18/05/2015

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Parcialmente Concedido (Parte da informação é sigilosa e classificada conforme a Lei 
12.527/2011)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Solicito acesso aos termos de compromisso firmados entre as empresas públicas e privadas 
envolvidas nos Projetos de Parceria para Desenvolvimento Produtivo - PDPs

Detalhamento Atualmente, segundo o site do DECIS, 62 Projetos de PDPs foram aprovados, sendo que esses 
representam o início da fase de implementação da proposta de projeto de PDP aprovada e da 
elaboração do termo de compromisso. Solicito ter acesso a esses termos de compromisso, 
referentes aos 62 projetos de PDP aprovados. Segue em anexo a lista das referidas PDPs.  
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Dados da Resposta

Data de resposta 04/05/2015 15:17

Tipo de resposta Acesso Parcialmente Concedido

Classificação do Tipo de resposta Parte da informação é sigilosa e classificada conforme a Lei 12.527/2011

Resposta Prezado Sr. Haliton Alves,

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do Ministério da Saúde, em atenção ao pedido de 
Vossa Senhoria, nup 25820001283201579, dispõe das informações solicitadas, conforme 
esclarecimentos da área:

EM ATENDIMENTO À PRESENTE DEMANDA, APRESENTADA AO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
AO CIDADÃO DESTE MINISTÉRIO POR HALITON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, EM 28/04/2015, 
INFORMA-SE QUE AS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP), CONFORME 
A PORTARIA GM/MS Nº 2.531/2014, TÊM, DENTRE OUTROS OBJETIVOS, FOMENTAR O 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO CONJUNTO E FORTALECER A CAPACIDADE COMPETITIVA 
DOS PRODUTORES PÚBLICOS E PRIVADOS NACIONAIS CONSOANTES COM A REDUÇÃO DE 
PREÇOS DOS PRODUTOS CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

NOS TERMOS DO ARTIGO 23, INCISO VI, DA LEI Nº 12.527/11, DO ARTIGO 25, INCISO VII, DO 
DECRETO Nº 7.724/12 E DO ARTIGO NONO, INCISO VII, DA PORTARIA GM/MS Nº 1.583/12, O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE CLASSIFICA COMO SIGILOSOS, EM GRAU DE SECRETO, OS TERMOS DE 
COMPROMISSO, ASSIM COMO OS DEMAIS DOCUMENTOS CUJOS OBJETOS SÃO AS PARCERIAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ESTA 
CONDIÇÃO VISA RESGUARDAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS POR ESTE 
MINISTÉRIO, O QUE IMPOSSIBILITA O ACESSO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. 

RESSALTA-SE QUE AS INFORMAÇÕES GERAIS REFERENTES ÀS PDP PASSÍVEIS DE DIVULGAÇÃO 
AO PÚBLICO PODEM SER CONSULTADAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO 
LINK:

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/581-
sctie-raiz/deciis/l2-deciis/12090-parceria-para-o-desenvolvimento-produtivo-pdp   

Na oportunidade, o Ministério da Saúde coloca-se à disposição de Vossa Senhoria sempre que 
necessário.

Atenciosamente,

Ministério da Saúde

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Saúde

Subcategoria do pedido Medicamentos

Número de perguntas 1
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Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

28/04/2015 11:04 Pedido Registrado para o Órgão MS – 
Ministério da Saúde

SOLICITANTE

04/05/2015 15:17 Pedido Respondido MS – Ministério da Saúde
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