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Prefácio

A inspiração para este livro nasceu de um rico processo de reflexão
e trabalho técnico-científico que envolveu pesquisadores, docentes
e alunos de graduação e pós-graduação, desenvolvido no Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS), no Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em um dos seus
eixos temáticos, Medicamentos, Sangue, Assistência Farmacêutica e
Vigilância Sanitária.
Os temas abordados, dois dos objetos mais complexos no campo da saúde, têm múltiplas faces e constituem objetos de regulação
e vigilância sanitária em todas as etapas de seus ciclos produtivos.
O sangue pode ser compreendido como um produto terapêutico
singular, dos mais preciosos, porque é parte do corpo humano. O
medicamento, seguramente uma das tecnologias em saúde mais
emblemáticas, é produto de um segmento industrial dos mais poderosos e tema relevante em todo o mundo, inclusive nos países mais
ricos. É um objeto simbólico, segundo Lefèvre1 e, na afirmativa de
Pignarre2, um objeto estranho entre ciência, mercado e sociedade.
Além dos aspectos técnico-científicos, econômicos, socioculturais e éticos estas tecnologias em saúde, imprescindíveis à integralidade da atenção, requerem a formulação e implementação de políticas
públicas para assegurar o acesso, a segurança, a qualidade e o uso
1 LEFÈVRE, F. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Cortez, 1991.
2 PIGNARRE, P. O que é o medicamento? Um objeto estranho entre ciência, mercado e
sociedade. São Paulo: Editora 34, 1999.
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racional desses bens sociais. Tais políticas abrangem a definição de
diretrizes e a organização de serviços para regular e acompanhar a
produção, a comercialização, o uso e o descarte de seus resíduos
no ambiente. Dado que não são isentos de riscos intrínsecos e outros que podem ser adicionados ao longo dos seus ciclos produtivos,
também requerem a organização de sistemas de vigilância de eventos
adversos relacionados ao seu uso que podem impactar na saúde da
população e nos custos nos sistemas de saúde.
Abordar temáticas do campo da vigilância sanitária é tratar de
benefícios e riscos, de proteção da saúde e regulação sanitária, de
múltiplos interesses e responsabilidades repartidas entre atores distintos, vinculados ao Estado, ao mercado e à sociedade. No Brasil,
em decorrência do modelo federativo adotado, é também tratar da
organização e gestão do sistema público de saúde, que têm responsabilidades e competências que se distribuem nas três esferas de
gestão. A efetividade das políticas de saúde formuladas e o princípio da equidade dependem desses arranjos político-administrativos,
que, no entanto, se defrontam com capacidades técnico-operacionais diferenciadas entre os atores institucionais.
O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS)
tem sido marcado por esforços de atores políticos comprometidos
com a efetivação da saúde como um direito de cidadania e a implementação de um sistema de saúde público, universal, pautado na
integralidade da atenção e na participação da sociedade. Os desafios têm sido grandes, seguramente cada vez maiores, à medida que
vem avançando o neoliberalismo em grande parte dos países, com
desresponsabilização do Estado para com os sistemas globais de
proteção social que abrangem a promoção e a proteção da saúde
como dever do Estado e direito de cidadania. Esse marco abrange
um amplo conjunto de políticas sociais voltadas à qualidade de vida
e ao acesso igualitário aos serviços de saúde e suas tecnologias.
A assistência farmacêutica e a assistência hemoterápica podem
ser consideradas áreas das mais críticas da assistência à saúde. De8
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fende-se que os medicamentos, sobretudo os essenciais, tais como
outras tecnologias em saúde, o sangue e seus componentes sejam
considerados insumos estratégicos no sistema de saúde e que toda
a população tenha acesso a esses bens sociais, sob o princípio do
uso racional. No caso dos medicamentos, esse princípio, juntamente
com o acesso a produtos de qualidade, vem sendo defendido como
o cerne de uma política de medicamentos. A falta desses insumos
não somente compromete a imagem dos serviços de saúde diante
dos cidadãos que deles necessitam, como acaba provocando agravamento das situações de doenças, produz mais danos, tais como
internações desnecessárias, onerando os sistemas de saúde.
No momento político atual, de ameaças de retrocessos na
construção de uma sociedade democrática, da quebra da universalidade no sistema de saúde e de degradação das condições de vida
da população e da qualidade da assistência à saúde, os desafios
se agigantam e convocam-nos à reflexão e à responsabilidade na
busca de estratégias renovadas na luta pela saúde como um direito
igual para todos e um dever inarredável do Estado. Os temas tratados nesta publicação, enriquecidos com ampla revisão bibliográfica, estimulam o aprofundamento da discussão e a investigação dos
diversos aspectos envolvidos.
Ediná Alves Costa
Doutora em Saúde Pública (USP). Professora Associada IV (UFBA).
Autora do livro Vigilância sanitária: proteção e defesa da saúde.
(Sobravime, 2004); organizadora dos livros:
Vigilância sanitária: desvendando o enigma (EDUFBA, 2008) e
Vigilância sanitária: temas para debate (EDUFBA, 2009).

GESTÃO E VIGILÂNCIA DO SANGUE E DE MEDICAMENTOS

9

Apresentação

Desde o ano de 2014 está disponível para acesso público, no site
do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia
(ISC/UFBA), o Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS),
desenvolvido com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Saúde
(MS). O OAPS/ISC/UFBA está constituído por pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa da área da saúde e afins
envolvidos com produção de conhecimento científico sobre os temas
relacionados a doze Eixos Temáticos.
Este livro, intitulado Gestão e vigilância do sangue e de medicamentos, é uma produção dos docentes e pesquisadores do Eixo Temático Estudos e Pesquisas em Políticas de Medicamentos, Sangue,
Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária do OAPS, além de
convidados docentes e pesquisadores envolvidos com a produção
científica sobre sangue e medicamentos. Esta produção é constituída por sete capítulos.
O Capítulo 1 trata das POLÍTICAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS
PARA OFERTA, DEMANDA E REDUÇÃO DE PERDAS DE SANGUE E
HEMOCOMPONENTES. Inicia-se com a abordagem sobre o sangue enquanto objeto da Saúde Pública e recurso indispensável ao
funcionamento dos sistemas de saúde, de modo que sua importância e complexidade demanda estratégias para seu uso racional e
seguro. A fim de discutir sobre a gestão da oferta e da demanda,
os autores consideram múltiplas dimensões que caracterizam o pro-
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cesso da cadeia produtiva do sangue e apresentam diferentes tecnologias, estratégias e perspectivas de futuro que visam assegurar
a qualidade, a minimização de riscos e a redução de perdas do
sangue e hemocomponentes.
O Capítulo 2 apresenta o PROCESSO DE TRABALHO NA
HEMOVIGILÂNCIA DAS REAÇÕES TRANSFUSIONAIS. As autoras
partem de uma breve revisão do processo de organização da Hemoterapia no Brasil, trazem à discussão a organização do Sistema
de Hemovigilância e abordam o desenvolvimento do Processo de
Trabalho a partir de seus elementos constitutivos. Em sua abordagem sobre o Processo de Trabalho em Saúde no âmbito da Hemovigilância (e prática transfusional), as autoras consideram que os
agentes, a partir do uso de meios e estratégias, desenvolvem seu
trabalho voltado para ações que envolvem desde a prevenção até o
tratamento e minimização dos seus efeitos adversos. O capítulo destaca a existência de desafios para estes profissionais e gestores na
garantia da segurança transfusional tendo em vista a minimização
dos riscos, a redução de danos e a segurança do paciente.
No Capítulo 3, intitulado ASPECTOS ÉTICOS DA GESTÃO DOS
RESÍDUOS INFECTANTES DOS HEMOCENTROS, o autor apresenta uma análise do caráter ético da opção de tratamento especial
dado aos resíduos infectantes, a partir de três abordagens filosóficas
— a saber, a utilitarista, a kantiana e a nietzschiana-processualista.
O autor considera possíveis explicações para a manutenção desse
tratamento, destaca a importância da intervenção dos pesquisadores no debate público, e, inclusive, traz à reflexão as ideias de risco
e de segurança e os distintos interesses por esse tema.
O Capítulo 4 aborda A REGULAÇÃO ECONÔMICA DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, bem como, as diferentes estratégias
adotadas. Evidencia a ampliação do mercado farmacêutico varejista e sua repercussão sobre os preços, consumo e renda familiar, e
afirma a necessidade por avanços relativos aos aspectos econômicos — redução de abuso econômico, transparência e informação
12
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quanto a preços e custos de tecnologias —, mecanismos para o
controle social sobre o funcionamento das empresas farmacêuticas
e capacidade de negociação de compras públicas.
O Capítulo 5 trata sobre o USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS e destaca as ações do Estado brasileiro realizadas no período entre 1985 e 2014 relacionadas aos medicamentos. O recorte
temporal para a análise dos fatos políticos produzidos a respeito do
tema considera os períodos dos governos presidenciais desde José
Sarney até o primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, os quais
caracterizam diferentes conjunturas com implicações para o uso racional de medicamentos, inclusive, com importantes desafios para a
sua efetivação nos serviços após 30 anos de SUS.
Os dois capítulos seguintes tratam de casos exemplificativos
relacionados à Hemovigilância e à regulação do Mercado Farmacêutico.
O Capítulo 5 discute sobre a GESTÃO, INFRAESTRUTURA E
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE HEMOVIGILÂNCIA NA BAHIA
de modo a apresentar uma análise sobre os problemas relacionados a tais componentes do sistema de hemovigilância de um dos
mais extensos e populosos estados brasileiros. Para tanto, os autores
utilizaram o Enfoque por Problemas preconizado pelo Planejamento
Estratégico Situacional (PES) de Carlos Matus para desenvolver a
análise situacional do caso.
Finalmente, o Capítulo 6, com o título REGULAÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO: DISTRIBUIÇÃO DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS DE UM MUNICÍPIO BRASILEIRO DE GRANDE PORTE,
apresenta a questão territorial e o processo de regulação para a distribuição das farmácias e drogarias, bem como suas implicações no
acesso aos medicamentos. A partir de um caso exemplificativo de um
município brasileiro de grande porte, o capítulo provoca a reflexão
sobre a relação da acessibilidade geográfica e econômica, enquanto
um dos componentes do acesso a medicamentos, com a oferta do
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mercado influenciada pelos padrões e mecanismos utilizados pelo setor privado para sua distribuição e ocupação no território.
Assim, este livro pretende estimular a reflexão e o debate, bem
como apontar novas questões relacionadas a dois objetos comuns
à Vigilância Sanitária — o sangue e os medicamentos — que constituem temas que devem pautar a agenda da Gestão do Sistema de
Saúde público e universal, mas que imprime sua prática em realidades distintas e desiguais, configurando importantes desafios, considerando-se os interesses da sociedade, do mercado e do Estado.
Mariluce Karla Bomfim de Souza
Doutora em Saúde Pública (ISC/UFBA)
Autora de artigos, capítulos e organizadora de livros, entre eles:
Planejamento e gestão em saúde: cominhos para o fortalecimento
das hemorredes (EDUFBA, 2018).
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CAPÍTULO 1

Políticas, ações e estratégias
para oferta, demanda e
redução de perdas de sangue e
hemocomponentes
Mariluce Karla Bomfim de Souza; Robson Wilson Silva Pessoa;
Ícaro Bernardes dos Santos Coutinho; Karla Patrícia Oliveira-Esquerre; Asher Kiperstok

O sangue e os hemocomponentes caracterizam-se como objetos da
Saúde Pública e, portanto, políticas e programas devem ser elaborados a fim de atender à demanda por esse recurso fundamental ao
funcionamento do sistema de saúde, exigindo-se, para tanto, estratégias e ações que visem ao seu uso racional e seguro.
A gestão da oferta e da demanda, bem como a adoção de
tecnologias variadas para o uso ótimo do sangue com atendimento
às necessidades e a consequente redução de perdas e dos impactos
ambientais, devem considerar as múltiplas dimensões — políticas,
éticas, econômicas e ambientais — que caracterizam o processo de
funcionamento da cadeia produtiva do sangue e que se diferenciam
entre os países.
Sob a perspectiva da implementação da política de sangue no
Brasil, integrada aos compromissos de dimensões ambientais, este
capítulo recupera a importância do sangue, seus componentes e
produtos para o funcionamento do sistema de saúde e resgata sua
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cadeia produtiva com o objetivo de produzir reflexões sobre a importância da gestão ambiental, sobre o equilíbrio das relações da
oferta e da demanda e indicar estratégias — em uso e futuras —
para manutenção e melhoria da qualidade e segurança, otimização
dos custos e redução de danos à saúde das pessoas.

Sangue enquanto objeto da Saúde Pública
Na medicina moderna, o sangue e seus componentes tornaram-se recursos indispensáveis e utilizados largamente em procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, transplante ou procedimentos
obstétricos (AMIN; FERGUSSON, 2004). Portanto, a falta de um
suprimento seguro e adequado caracteriza-se como importante determinante sobre os resultados da saúde da população, cabendo
considerar a infraestrutura disponível para os cuidados de saúde em
cada país, inclusive dos serviços de coleta e transfusão de sangue
(AYYOUBI et al., 2010).
O acesso a suprimentos suficientes e seguros de sangue e produtos sanguíneos e serviços de transfusão segura é uma parte
essencial de qualquer sistema de saúde forte, e é um importante
componente de esforços para alcançar o objetivo da cobertura
de saúde universal. (WHO, 2017)

Como parte fundamental do sistema de saúde pública, os serviços de transfusão de sangue devem fornecer suprimentos seguros
e adequados de sangue e produtos sanguíneos para pacientes que
necessitam de transfusão (DHINGRA, 2013).
Assim, observa-se a necessária relação de resposta dos serviços de transfusão para o atendimento às demandas geradas pelas condições de saúde e situação epidemiológica. Deve-se atentar
para o desequilíbrio entre os recursos e as necessidades de transfusão, ademais, se o número de doadores se torna insuficiente para
compensar a crescente necessidade de transfusão pela ampliação
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dos serviços complexos, cabe atenção dobrada sobre a gestão do
consumo para evitar perdas (SACK, 2010; FAR et al., 2014).
Vários fatores estão envolvidos no aumento da necessidade de
sangue, incluindo o aumento da expectativa de vida e os avanços em
medicina (FAR et al., 2014; PRICE, 2009). A redução de doadores
pode ser explicada por vários motivos, os quais incluem o aumento
da idade dos doadores e/ou dos parâmetros mais rigorosos para a
aceitação de doadores em termos de saúde e agentes infecciosos associados à transfusão de sangue (MURPHY et al., 2005). A título de
exemplo, Greinacher e Hebert (2003 apud FAR et al., 2014) analisaram
os efeitos de mudanças demográficas no suprimento de sangue no leste
da Alemanha e apontaram que a diminuição da população jovem de
doadores levará à redução do número total de doadores, ao passo que
o aumento do tamanho da população idosa aumentará o número das
transfusões de sangue devido ao aumento da morbidade.
Nesse sentido, é preciso pensar e propor estratégias que impeçam ou reduzam a perda de produtos sanguíneos, esforço de
trabalho e recursos financeiros, sendo importante criar protocolo e
coordenação que influencie na cadeia produtiva para a promoção
da aquisição ótima de sangue (NATIONAL AIDS CONTROL ORGANIZATION, 2007), com apoio da gestão para o desenvolvimento de
ações eficientes e eficazes, bem como para a redução dos impactos
ambientais. Nesse sentido, deve-se considerar as diferenças estruturais e organizacionais dos sistemas de suprimento de cada país,
além da variação da demanda determinada pela demografia, ocorrências de doenças e procedimentos de assistência à saúde.
Eventos, agravos à saúde e progressos da ciência têm influenciado
o surgimento e o desenvolvimento de políticas e programas de saúde
no mundo. No campo da Hemoterapia, a estruturação organizacional
esteve vinculada às guerras e, a partir da década de 1980, com o surgimento da aids, reconheceu-se a necessidade de criação de sistemas de
vigilância específicos para a transfusão de sangue (SANTOS; MORAES;
COELHO, 1992; SHAZ; KESSLER; HILLYER, 2012).
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O processo de elaboração e implementação de políticas de
sangue e os movimentos de organização dos serviços hemoterápicos divergem entre os países. Observa-se grande variação na prática do banco de sangue e da medicina transfusional, determinada
fortemente pelos modos de organização, disposição e relação com
a Saúde Pública (SHAZ; KESSLER; HILLYER, 2012). Uma comparação de programas de sangue nos Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido e Austrália indica a diversidade na sua extensão
e na natureza dos laços formais com a saúde pública (O’BRIEN et
al., 2012). Na maioria dos países em desenvolvimento do Sudeste
Asiático, os serviços de sangue não foram tratados adequadamente como um serviço importante para apoiar o programa de saúde
(SOEDARMONO, 2010). No continente africano, por exemplo, há
também muitos desafios, destacando-se a ausência de políticas nacionais e programas de transfusão de sangue em alguns países; a
dependência contínua de membros da família e doadores remunerados; e a insuficiente capacidade institucional e técnica para coletar, testar, processar, armazenar e distribuir doações (APPIAH, 2012).
Em muitos países, o cenário atual revela falta de integração
entre a política de saúde e a política ou programa de sangue que
pode ser confirmada pela insuficiência provável de informações
disponíveis, em âmbito operacional, quanto às relações das ações
previstas no âmbito da saúde pública e dos serviços e insumos envolvidos na prática da hemoterapia. A insuficiência do número de
coletas de bolsas de sangue para o atendimento à expectativa da
demanda real por procedimentos que envolvem tais recursos, assim
como significativas taxas de perdas, constituem a realidade em muitos países (YAZER et al., 2016). Nesse sentido, as informações sobre
disponibilidade de bolsas de hemocomponentes1 e a observação de
características demográficas, epidemiológicas e territoriais para a
1 Ao longo do texto, nas referências à quantidade de hemocomponentes, leia-se unidades
de bolsas plásticas destacadas do aparato completo para coleta de sangue total e posterior separação em hemocomponentes.
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previsão de demanda de serviços que envolvem recursos da hemoterapia (GREINACHER et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013; CARNEIRO-PROIETTI et al., 2010) precisam ser consideradas e analisadas
para as mudanças necessárias para a saúde em geral e, inclusive,
para compreender e adotar ações voltadas para a política nacional
de sangue.
Dados de 2013 apontam que 122 dos 193 países membros da
Organização Mundial de Saúde relataram ter uma política nacional
de sangue, sendo 17 países nas Américas (WHO, 2017). No Brasil, a política de sangue constituída pelas suas diretrizes, princípios
e disposições sobre atuação, ordenamento institucional, direção e
gestão, data de 2001 (BRASIL, 2001a), embora normativas anteriores tenham trazido direcionamentos sobre coleta e abastecimento
de sangue no país. No mesmo ano, foi publicada a Resolução da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
— RDC/Anvisa nº 151/2001 (BRASIL, 2001b) que trata dos serviços de Hemoterapia em seus distintos níveis de complexidade2.
No âmbito do Ministério da Saúde, cabe à Coordenação Geral de
Sangue e Hemoderivados (CGSH) o apoio aos estados e municípios
na implementação da política através da difusão de conhecimento
e promoção de processos de inovação, tecnologias e orientações
de processos de integração de práticas exigidas pelas legislações
correlatas a essa área.
Sustentada sob os valores do altruísmo e não remuneração no
ato da doação e no princípio da autossuficiência (BRASIL, 2001a), a
2 De acordo com a RDC nº 151/2001, os serviços de hemoterapia que integram a hemorrede nacional são: Hemocentro Coordenador (HC); Hemocentro Regional (HR); Núcleo
de Hemoterapia (NH); Unidade de Coleta e Transfusão (UCT); Unidade de Coleta (UC);
Central de Triagem Laboratorial de Doadores (CTLD); e as Agências Transfusionais (AT).
Tais serviços se diferenciam pela sua natureza, localização, âmbito de atuação e ações.
Por exemplo, o HC caracteriza-se como entidade de âmbito central, de natureza pública,
localizada preferencialmente na capital, referência do Estado na área de Hemoterapia e/
ou Hematologia; e as AT podem ser de natureza pública ou privada, com localização preferencialmente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. Para conhecer
mais, ler a RDC completa (BRASIL, 2001b).
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operacionalização da política de sangue brasileira encontra desafios
que perpassam o fluxo da cadeia produtiva do sangue, identificados
no sistema de captação até a utilização do hemocomponente para o
atendimento às necessidades dos pacientes. Tal política pretende suprir
as principais demandas por atenção hematológica e hemoterápica do
país mediante estratégias e ações para o fornecimento de componentes
do sangue e seus derivados com qualidade e segurança.
Nos anos 2008 e 2014, foram adotadas duas estratégias políticas, denominadas Programa Nacional de Qualificação das Hemorredes (PNQH) e o Planeja Sangue, respectivamente. Tais estratégias
têm em comum a promoção de processos inovadores através de
orientações sobre novas ações, bem como a manutenção daquelas
que visam assegurar a eficácia e a eficiência na operacionalização
da cadeia produtiva do sangue, inclusive através da atualização dos
profissionais e gestores no que tange ao planejamento e à gestão
dos Serviços Hemoterápicos (SH).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), através do documento intitulado Universal Access to Safe Blood Transfusion WHO Global Strategic Plan 2008-2015, as diferentes nações
e países são estimuladas a considerar, nos seus respectivos planos
nacionais, a segurança e a disponibilidade do sangue, além dos investimentos para o desenvolvimento de tais ações. Nesse sentido, a
questão central do planejamento na área de saúde destaca-se pela
caracterização da demanda, pela identificação das necessidades,
pela necessária atualização de informações e pelo fortalecimento
da tomada de decisão baseada em evidência. Enfatiza-se, portanto,
que o processo de planejamento e organização dos serviços é uma
condição para o “equilíbrio entre a demanda e o abastecimento”
de sangue. O descarte de bolsas de sangue tem sido destacado em
relatórios internacionais importantes como o Global Status Report
on Blood Safety and Availability 2016 (WHO, 2017) que, no seu
Capítulo 5, sinaliza a relevância desse tema entre os países que
compõem a OMS.
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Ainda que haja exemplos de experiências internacionais, como
do Canadian Blood Service (CBS), que praticam uma previsão criteriosa da demanda, os relatórios estudados apontam que a falta de
informação se caracteriza como um problema real para a gestão eficiente do sistema (ERNST & YOUNG, 2013). No Brasil isso não é
diferente, onde dificuldades no sistema de informação em saúde são
observadas. Sobre isso, a incompletude de informações revelada pela
subnotificação de reações transfusionais e pelo baixo número de solicitações de ressarcimento de procedimento de transfusão (OLIVEIRA
et al., 2013) aponta para os limites no fechamento de balanço nacional de informações de produção e uso de hemocomponentes.
Portanto, a organização do sistema, o planejamento, a disponibilidade e o uso das informações, bem como os dispositivos
regulatórios, determinam variações no funcionamento dos diversos
sistemas de saúde no mundo e, portanto, no suprimento de sangue
em cada país. Tais aspectos abordados ao longo deste capítulo têm
por pretensão provocar a reflexão sobre sua correspondência com a
dimensão ambiental e a necessária gestão ambiental que alcance o
equilíbrio das relações da oferta e da demanda por serviços e produtos de qualidade com utilização ótima de sangue, menor perda
e menor risco à população. Até porque qualquer visão atual sobre
gestão ambiental em instituições prioriza a não geração de resíduos
(Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos). Essa diretriz adquire dimensões maiores quando se trata de um
produto com a nobreza do sangue humano.

Cadeia produtiva e fluxo do sangue
Sobre o detalhamento das etapas do fluxo do sangue e hemocomponentes, será utilizada a descrição apresentada por Jovanović
et al. (2013), que contempla as relações lógicas do fluxo do sangue,
fluxo de informações e relações entre as partes interessadas (stakeholders). Assim, considerando o pensamento sob o processo de he-
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moterapia à luz do planejamento das práticas de Lean Six Sigma, o
fluxo produtivo segue dividido em cinco processos: planejamento
das doações; coleta de sangue; teste e processamento laboratorial;
gestão de estoque; e distribuição.
A partir da abordagem sobre tais processos, é possível ampliar a discussão em termos das consequências das relações dessas camadas do fluxo do sangue com variáveis-chave para auxílio
da tomada de decisão que incluem aspectos da gestão ambiental.
Espera-se, na perspectiva das unidades produtivas de hemocomponentes, que tais variáveis sejam melhor identificadas e classificadas
e se tornem parte do alinhamento estratégico da instituição.

• Planejamento das doações
A Política de Sangue do Brasil prevê o ato de doação como
voluntário e altruísta, portanto são realizados esforços para a adesão de doadores aos serviços de coleta de sangue, estratégia que
é defendida como forma de garantir a qualidade e a segurança do
hemocomponente. Além da busca da fidelização, a ampliação do
número de doadores tem sido um esforço contínuo dos hemocentros
que compõem a hemorrede pública nacional, exigindo, portanto, o
planejamento das ações voltadas para a doação.
Em 2015, foi publicado pelo Ministério da Saúde o Manual
de orientações para promoção da doação voluntária de sangue
(BRASIL, 2015). Esse material é um exemplo de esforço para a padronização das práticas de planejamento do setor. Entretanto, não
há informações publicadas para compreender a relação entre os
investimentos realizados no setor e o desempenho obtido nas campanhas. Adicionalmente, a estratégia adotada nessa área não contempla a capacidade de comunicação com o doador como uma
etapa de processo just in time (JIT), no qual viabiliza-se a redução de
estoque e minimiza-se as perdas de hemocomponentes.
A experiência vivenciada durante a doação pode ser vista como
parâmetro de qualidade, de modo que a experiência positiva é um
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fator importante para o retorno do doador. Jarrett (1998) é bastante
contundente ao afirmar que a indústria de atendimento à saúde não
tem adotado o JIT, embora a escala dos custos na área médica seja
tão prioritária.
A promoção das campanhas deve levar em conta o ambiente,
o contexto socioeconômico e cultural, as possibilidades interativas
e a natureza subjetiva relacionadas ao modo singular de cada indivíduo (BACKES et al., 2012; SILVA; VALADARES, 2015). Como a
doação de sangue não faz parte da rotina de vida da maioria da população, são fundamentais na captação de doadores a valorização
social da doação, o planejamento, o desenvolvimento, a avaliação
de estratégias e da sua socialização, visto que a utilização das campanhas deve ser consistente, a fim de tornar a doação de sangue
parte dos hábitos e valores da população (RODRIGUES; REIBNITZ,
2011). Inclusive, o planejamento de campanhas locais revela-se imprescindível diante das oscilações no suprimento de sangue, conforme referido em uma das publicações do Recipient Epidemiology and
Donor Evaluation Study II (REDS-II) (OLIVEIRA et al., 2013). Deve-se
reconhecer que a prática de atividades que levam à geração de perdas de sangue tem influência perniciosa na valorização do sistema.
Autores como Silva e Valadares (2015) evidenciam que as campanhas são vistas principalmente na televisão, e, apesar de serem
consideradas uma “coisa positiva”, não têm sido capazes de transmitir informações claras que gerem uma inquietação no sujeito a
ponto de levá-lo a demonstrar uma significativa vontade de doar.
Nesse sentido, os serviços de sangue devem interagir com novas
formas de mídia, levando em conta os modos como as mídias sociais alteraram fundamentalmente a forma do público acessar informações. Como reflexo desses desafios, o programa Scotblood
2015 contempla o serviço, o produto e as pessoas, de modo a focar o serviço e a melhoria do produto, bem como o envolvimento dos doadores e a transfusão centrada nas pessoas (COLLIGAN;
MCGOWAN; SEGHATCHIAN, 2016).
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Adicionalmente, por se tratar de um ato altruísta, no Brasil e em
muitos países do mundo é necessário que a relação entre doadores
e funcionários de atendimento dos hemocentros seja bem organizada para que a fidelização seja mais eficaz (GIACOMINI; LUNARDI
FILHO, 2010). Os resultados encontrados por Lourençon sobre o
Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto reforçam a perspectiva de que a consciência intrínseca ainda é o principal fator de
retorno à doação. O autor também detalha o tempo de recorrência
dos doadores em relação à doação de sangue analisando as várias
características de grupo que podem permitir um melhor planejamento da coleta (LOUREÇON, 2007).
Portanto, diante da necessidade de avaliar a eficiência e efetividade das estratégias e ações para aumentar a capacidade de
doação e alcançar a regularidade de doadores, muitos desafios persistem. Nesse sentido, cabe valorizar o planejamento e a avaliação
das ações de coleta, dentre outras dimensões do ciclo da cadeia
produtiva, considerando os recursos de infraestrutura, disponibilidade financeira, além dos aspectos culturais, sociais e ambientais.

• Coleta de sangue
A etapa de coleta de sangue deve ter por compromisso a garantia da fidelização do doador e tem sido trabalhada envolvendo
aspectos de nível operacional, como o atendimento rápido, triagem
objetiva e preocupação com a saúde das pessoas que desejam
completar o ato da doação de sangue. Entre as variáveis que são
avaliadas em hemocentros efetivamente geridos com uso de indicadores, o tempo de permanência é uma métrica controlada.
Conforme dados dos 3º e 4º boletins de produção hemoterápica da Anvisa, o sistema público brasileiro coleta anualmente cerca
de 4 milhões de bolsas de sangue total, das quais a maioria é fracionada em aproximadamente 8 milhões de unidades de hemocomponentes. Particularmente, os resultados totalizados não permitem
a avaliação da incerteza do balanço ao ponto de comprometer a
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tomada de decisão. Por exemplo, no 4º Boletim de Produção Hemoterápica, de 2015, consta que foram realizadas 3,4 milhões de
transfusões e cerca de 2,7 milhões de unidades de hemocomponentes foram descartadas (FILHO et al., 2013; ANVISA, 2017b).
Apenas com os dados apresentados do número de hemocomponentes modificados não é possível confirmar o destino (os dados apresentados não indicam qual percentual de bolsas modificadas foram
transfundidas ou descartadas) de aproximadamente 1,9 milhão de
hemocomponentes que faltam para fechar o balanço do total da
produção.
A OMS recomenda que a proporção do uso de componentes
sanguíneos para sangue total seja de 90:10, uma vez que apenas
uma categoria limitada de intervenções clínicas requer sangue total.
Desse modo, a promoção da terapia com componentes sanguíneos
reduz significativamente o requisito de sangue total e ainda assegura
o uso ideal dos recursos investidos nas instalações de separação dos
componentes (RAMANI; MAVALANKAR; GOVIL, 2009; NATIONAL
AIDS CONTROL ORGANIZATION, 2003).
Países como Alemanha, Áustria e EUA estão entre os mais altos
níveis de coleta de sangue em todo o mundo (BECK, 2012). Relatórios da OMS e dados do Conselho da Europa e da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontam que a
taxa média de coleta de bolsas de sangue total em países de alta renda é de 36,4 unidades de bolsas de sangue total por 1.000 habitantes, um nível espelhado nos países do Conselho da Europa, em que
há proposição de que um nível abaixo de vinte unidades de bolsas de
sangue total por 1.000 habitantes indica escassez. Austrália, Canadá
e Reino Unido têm uma média de 33 unidades de bolsas de sangue
total por 1.000 habitantes, enquanto para os países africanos, a OMS
propôs um mínimo para taxa de coleta de 10 unidades de bolsas de
sangue total por 1.000 habitantes (FARRUGIA; CASSAR, 2013).
O balanço de bolsas de sangue total para o ano de 2015
aponta que o Brasil coletou acima de 15 bolsas de sangue total
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por cada 1.000 habitantes, dado estimado pela Anvisa (ANVISA,
2017a). Haja vista que a obtenção de sangue humano ainda é reduzida para suprir as demandas no Brasil, a proporção de doadores
deve passar dos 1,8% a 3% da população do país como forma de
manter um estoque suficiente de hemocomponentes, aproximando-se da recomendação da OMS sobre a necessidade de que 3 a 5%
da população de um país seja doadora regular para manutenção
dos estoques (SILVA; VALADARES, 2015).
FIGURA 1 — DIAGRAMA DOS FLUXOS DA PRODUÇÃO DE UNIDADES DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES E SUA DESTINAÇÃO FINAL BASEADO NOS DADOS DO 4º BOLETIM
DE PRODUÇÃO HEMOTERÁPICA

Fonte: Baseado em ANVISA (2017).
Legenda: Na figura, as siglas significam: CH — concentrado de hemácias; PFC
— plasma fresco congelado; CHsBC — concentrado de hemácias sem buffy coat;
CRIO — crioprecipitado; CP — concentrado de plaquetas; CPsBC — concentrado
de plaquetas sem buffy coat; ST — sangue total; CL — concentrado de leucócitos;
PC — plasma comum. A largura das barras é proporcional ao número de unidades
de bolsas produzidas ou utilizadas para os diferentes fins. Devido às incertezas
do balanço global e dúvidas de origem e destino dos hemocomponentes, foi
considerada a barra sumarizada de “Modificados e Incertezas” que permitem o
fechamento do balanço global.
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Ao comparar os números de perdas de unidades de bolsas de
hemocomponentes [os atuais 33% de unidades de bolsas de hemocomponentes produzidas do ano de 2015 estão detalhados no diagrama de Sankye (Figura 1)] frente ao coletado de sangue total, não
há respostas estruturadas que expliquem valores tão significativos
de unidades de bolsas de sangue coletadas e hemocomponentes
produzidos (FILHO et al., 2013).
Portanto, a disponibilidade e a segurança do sangue e dos seus
produtos constituem grande preocupação em muitos países, além
dos desafios que os países enfrentam para a garantia da autossuficiência em sangue seguro e produtos sanguíneos com base nas
doações voluntárias de sangue não remuneradas (VNRBD, do inglês voluntary non-remunarated blood donation) (WORLD HEALTH
ASSEMBLY DOCUMENTATION, 2011 apud DHINGRA, 2013). A
autossuficiência ainda não é uma realidade em muitos países. Em
2011, especialistas da OMS abordaram a necessidade urgente de
estabelecer estratégias e mecanismos para atingir esse objetivo.
Fatores que influenciam a implementação global de autossuficiência, incluindo ética, segurança e sustentabilidade da oferta,
comércio e seu potencial impacto sobre saúde pública, disponibilidade e acesso para pacientes, foram analisados para definir
estratégias e mecanismos e fornecer práticas de orientação sobre a autossuficiência. (DHINGRA, 2013)

Em Declaração de Consenso (WHO, 2012) emitida por especialistas, a autossuficiência em sangue seguro e produtos sanguíneos com base em VNRBD significa que
as necessidades nacionais de pacientes com sangue seguro e
produtos sanguíneos, conforme avaliado no âmbito do sistema
de saúde, são atendidos em tempo hábil, que os pacientes têm
acesso equitativo a serviços de transfusão e produtos sanguíneos,
e que esses produtos são obtidos da VNRBD nacional e, quando
necessário, de origem regional, como de países vizinhos.
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Alcançar a autossuficiência no fornecimento de sangue e produtos sanguíneos de VNRBD e garantir a segurança desse fornecimento são importantes objetivos nacionais e os países podem
estabelecer prazos diferentes na realização desses objetivos, dependendo do desenvolvimento do seu sistema de saúde (GONZÁLEZ,
2013). No entanto, “muito poucos países são, ou podem ser, verdadeiramente autossuficientes para cobrir toda a cadeia de transfusão
da doação de sangue do doador aos efeitos clínicos do produto
terminado” (AUBUCHON et al., 2011).
Portanto, a discussão sobre coleta e doação de sangue remete
a diversas questões, por exemplo, altruísmo, autossuficiência e segurança, assim como à globalização, de modo que o livre comércio de
produtos sanguíneos ou competição, como tal, pode ter um efeito
negativo ou positivo na segurança do sangue (GONZÁLEZ, 2013;
RAUTONEN, 2010).

• Teste e processamento laboratorial
Faz parte do sistema brasileiro o atendimento ao paciente através
de recomendações adequadas de tratamentos das suas necessidades
e do cuidado com o doador, dando orientações clínicas e laboratoriais para preservar sua própria saúde durante a doação, e, em casos
de inaptidão, o encaminhamento adequado para outras unidades de
saúde. Nesse sentido, tecnologias e inovação são demandadas para
que possam atender, inclusive, aos desafios epidemiológicos apresentados pela emergência de novos e antigos patógenos.
No que tange aos testes e processamento laboratorial a Lei
10.205 afirma que a política de sangue no Brasil deve assegurar:
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Lei n° 10.205, de 21 de março de 2001
“Art. 3º São atividades hemoterápicas, para os fins desta Lei, todo conjunto de
ações referentes ao exercício das especialidades previstas em Normas Técnicas
ou regulamentos do Ministério da Saúde, além da proteção específica ao doador, ao receptor e aos profissionais envolvidos, compreendendo:
I — captação, triagem clínica, laboratorial, sorológica, imuno-hematológica e
demais exames laboratoriais do doador e do receptor, coleta, identificação, processamento, estocagem, distribuição, orientação e transfusão de sangue, componentes e hemoderivados, com finalidade terapêutica ou de pesquisa;
II — orientação, supervisão e indicação da transfusão do sangue, seus componentes e hemoderivados;
III — procedimentos hemoterápicos especiais, como aféreses, transfusões autólogas, de substituição e intrauterina, criobiologia e outros que advenham de
desenvolvimento científico e tecnológico, desde que validados pelas Normas
Técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde;
IV — controle e garantia de qualidade dos procedimentos, equipamentos reagentes e correlatos;
V — prevenção, diagnóstico e atendimento imediato das reações transfusionais
e adversas;
VI — prevenção, triagem, diagnóstico e aconselhamento das doenças hemotransmissíveis;
VII — proteção e orientação do doador inapto e seu encaminhamento às unidades que promovam sua reabilitação ou promovam o suporte clínico, terapêutico
e laboratorial necessário ao seu bem-estar físico e emocional.”
(BRASIL, 2001a)

Dentre as medidas para reduzir significativamente os riscos associados à transfusão de sangue e aos derivados plasmáticos, cita-se que a regulação dos testes de rastreio e o desenvolvimento e a
introdução de testes de técnicas de ácido nucleico para o vírus da
hepatite B, o vírus da hepatite C e o vírus da imunodeficiência humana melhoraram a segurança do sangue (WATKINS et al., 2012).
As infecções transmitidas por transfusão (TTI, do inglês transfusion-transmitted infections) foram amplamente reduzidas em número devido à rigorosa seleção de doadores e aos procedimentos de
triagem, tendo em vista a disponibilidade de tecnologias para testar
os doadores de infecções endêmicas e a vigilância em cada etapa da cadeia de suprimento de sangue. Nesse sentido, reafirma-se
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a necessidade por adotar medidas para segurança do produto de
transfusão, inclusive a crescente mobilidade da população nas fronteiras e entre os territórios representa um novo desafio nos testes de
rastreio endêmico rotineiramente utilizados, pois os patógenos não
endêmicos podem surgir em uma população específica (SALUNKHE
et al., 2015).
Os tratamentos de redução de patógenos caracterizam-se por
uma infinidade de abordagens ativas para reduzir significativamente
a carga de patógenos de produtos de transfusão de sangue. Ainda que existam avanços nos tratamentos de redução de patógenos
aplicados aos produtos de plasma, registra-se longo caminho para
o desenvolvimento e implantação de tratamentos para redução de
patógenos para outros produtos (por exemplo: plaquetas); e, para
o red blood cells (glóbulos vermelhos) (RBC) e sangue total, o tratamento de redução de patógenos ainda está em processo inicial e em
testes clínicos (SALUNKHE et al., 2015).
Na maioria dos países em desenvolvimento, são feitos testes
de pré-doação de doadores de sangue para as TTI (SHITTU;
OLAWUMI; ADEWUYI, 2014), ainda que os kits de testes rápidos
simples utilizados no teste de pré-doação não sejam tão sensíveis
quanto o método enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) usado
no rastreio pós-doação de forma segura, considerando-se as economias de custos substanciais a partir de recursos, materiais e horas
de trabalho que teriam sido gastos para obter unidades de sangue
infectadas. Vantagens dos testes laboratoriais automatizados podem
ser citadas, como: o aumento da qualidade das etapas pré-analíticas; erro reduzido de taxas; a exposição reduzida de materiais; e
etapas minimizadas sem valor agregado no processo de teste de laboratório (SUNHEIMER; LIFSHITZ; THREATTE, 2011; MALOMGRÉ;
NEUMEISTER, 2009).
Uma revisão da literatura de publicações em língua inglesa sobre o potencial de ameaças virais emergentes para a saúde humana
na Austrália apontou que as intervenções nesse país provaram ser
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extremamente eficazes na minimização da transmissão de patógenos virais reconhecidos por transfusão; também indicou que a ameaça representada por agentes patogénicos virais emergentes para a
segurança da transfusão de sangue enfatiza a necessidade de colaboração global e a consideração de novas estratégias de intervenção, incluindo opções como testes de ácido nucleico e tecnologias
de redução de patógenos (DUNSTAN; SEED; KELLER, 2008), para
as quais cabe considerar a relação custo-benefício.
Portanto, a emergência de novos patógenos caracteriza-se como
uma ameaça para a saúde pública, dado o seu impacto na população e sobre a segurança e a disponibilidade do sangue. Tal situação
demanda estratégias sustentáveis de gerenciamento de sangue, entre
elas: “uso apropriado de ferramentas/técnicas de diagnóstico precisas, promoção do sistema de hemovigilância e adoção de novos processos de tecnologia de inativação” (GRAZZINI et al., 2008).

• Gestão de estoque
A disposição de doadores seguros retidos/fidelizados e as condições ideais para o armazenamento e o transporte adequados são
fundamentais para a manutenção de estoque suficiente de sangue
e de componentes para o atendimento às demandas do sistema de
saúde. Ao contrário, o frágil gerenciamento de estoque, por exemplo, pode levar à perda de quantidade significativa de unidades de
sangue em todo o mundo, limitando ainda mais a disponibilidade
de sangue e produtos (DHINGRA, 2013; WHO, 2012).
A abordagem geral dos sistemas de gestão de estoque, independente da função, objetivo ou método matemático adotado, está
cercada de uma hipótese centralizadora de que a variável de decisão está vinculada à relação ótima entre armazenamento, atendimento da demanda e mínima perda (GUÐBJÖRNSDÓTTIR, 2015).
A cadeia de sangue brasileira necessita de um diagnóstico específico sobre os principais motivos de perdas de hemocomponentes
e os mecanismos pelos quais eles ocorrem. Entretanto, o principal
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instrumento quantitativo, o Sistema de Informação e Produção Hemoterápica (Hemoprod) (BRASIL, 2001c), que reúne informações
gerais sobre a produção de hemocomponentes, é limitado aos seguintes motivos de perda de hemocomponentes: rompimento de
bolsa, perda por validade e outros motivos (em geral, “outros” tem
valor numérico maior que os dois primeiros motivos).
Há certa discordância entre os gestores de hemocentros a respeito de uma visão geral de perdas no país. Ações globais têm sido
realizadas para alcançar as demandas por transfusão, entretanto,
não está em pauta o debate sobre a capacidade de ampliação da
oferta pelas mudanças realizadas na gestão do estoque que implicam redução de perdas. Em vez disso, esse problema tem sido enfrentado com solução “fim de tubo”. Ou seja, o foco dado está na
solução para descartar o resíduo ao invés de preservar o produto.
Como consequência, ocorre o aumento de eventos de escassez ou
o atraso no atendimento de certas demandas. Logo, o setor tende a
buscar mais ofertas de doação e eventualmente os custos crescem.
Naturalmente, deve-se abordar tal problema considerando a
complexidade e disponibilidade de recurso de cada sistema. Tal visão já é comum em diversos campos industriais, como da química, do petróleo e da petroquímica. As soluções devem ser as mais
convenientes para cada configuração da unidade e seu contexto
de oferta e demanda. Consideradas tais diferenças e expressadas
suas incertezas, é viável a definição de benchmarking para os indicadores de aproveitamento de hemocomponentes no Brasil. Num
amplo congresso guiado pela temática Gestão de Inventário, realizado em 2009 pela International Society of Blood Transfusion (ISBT),
representantes de dezenas de países discutiram as suas práticas de
gestão dos bancos de sangue em seus respectivos sistemas. Pode-se
citar o sistema Canadian Blood Service (CBS), que dá exemplos de
indicadores que auxiliam na previsão de demanda com o objetivo
de alcançar estoque ótimo. O CBS demonstrou nos últimos 20 anos
mudanças que o colocam como sistema de excelência na área de
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gestão estratégica (KAPLAN; NORTON, 2008). Neste livro, o tema
da redução de perdas é tratado em dois capítulos: neste, que trata
da gestão ambiental, e no Capítulo 3, que trata de ferramentas integradas de gestão; ambos incluem as visões de risco, ambiental e
de qualidade de processo.
No Brasil, não há acesso à informação atualizada e detalhada dos diversos hemocentros brasileiros quanto ao descarte. Em
alguns documentos como teses, dissertações e artigos de diferentes anos e diferentes focos são apresentadas informações que não
descrevem de forma segura sobre as causas determinantes de perdas de hemocomponentes destas unidades. O boletim de produção de hemoterápicos, o quarto da série e também o mais recente,
estima uma perda de hemocomponente superior a 30% para 2014
e 2015 (ANVISA, 2017b). Os dados de perdas de hemocomponentes associados ao Hemocentro de Campinas no período de 1º
julho de 2012 a 30 de junho de 2013 também superam a margem
de 30% dos hemocomponentes produzidos (VICENTE, 2014). Particularmente, o descarte do plasma representa aproximadamente
40% de toda a perda de hemocomponentes da hemorrede pública
nacional, segundo dados disponibilizados no 3° Boletim Anual de
Produção Hemoterápica de 2013.
Portanto, dentro do princípio da autossuficiência, o gerenciamento de estoque de sangue é “um trade-off entre escassez e
desperdício”. O desafio é manter estoque suficiente para garantir
o suprimento de sangue e aplicar recomendações e práticas que
garantam que as perdas devido à expiração do tempo sejam reduzidas ao mínimo a partir da boa prática de gerenciamento de estoque e baixos níveis de desperdício impulsionada pela “qualidade
do pessoal do laboratório de transfusão”, acrescentando-se práticas
prescritoras de retenção de quantidades superiores àquelas efetivamente necessárias, além de “crossmatching eletrônico, transparência do inventário e procedimentos de gerenciamento” (STANGER et
al., 2012).
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As práticas de transfusão de sangue evoluíram de forma empírica nas últimas décadas, melhoras que foram motivadas por medos
de infecção e relatos de erros, pela exigência dos pacientes e pelo
direito à recusa de recebimento de terapias com base em convicções
religiosas. Os princípios éticos de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça fornecem uma base racional para a tomada de
decisões quando um novo programa de gerenciamento de sangue é
instituído. Ao considerar proativamente os dilemas éticos colocados
pela justaposição das necessidades dos pacientes com o julgamento
clínico no início, as instituições podem elaborar programas viáveis
que melhorem a segurança do paciente e resultados de qualidade
(SAZAMA, 2007).
Programas, estratégias de gestão, organização e execução de
ações podem ser criados em acordo com as necessidades existentes
e geradas por desastres e catástrofes. Por exemplo, relatórios publicados sobre a gestão de sangue durante desastres e a experiência
do Chile após o terremoto de 2010 afirmam que o banco de sangue
centralizado facilita a gestão da resposta em situação de catástrofe
(VÁSQUEZ et al., 2011). Experiência e uso de mecanismo eficaz e
necessário para gerenciar grupos de sangue raros têm sido retratados, sendo a inscrição de doadores e a oferta de plataforma para
interação dois meios eficazes para gerar o aumento da participação
de doadores de sangue, melhor uso das unidades e atendimento
dos pedidos de sangue (AGARWAL et al., 2016).
A gestão do estoque e o processo de tomada de decisão são
importantes para a promoção de boas práticas operacionais que
tornam o sistema ainda mais robusto. Gunpinar e Centeno (2015)
aplicaram um modelo matemático de otimização para a gestão de
estoque em hospitais. Nele são consideradas as incertezas das demandas e o complexo problema da urgência pelos hemocomponentes, garantida pela definição de estoque mínimo e a perda por
validade, além de diversas restrições de atendimento à demanda
por tipo sanguíneo e alguns marcadores. Outros exemplos espe34
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cíficos, como o caso das plaquetas, que são mais perecíveis e têm
demanda bastante variada, podem ser encontrados em uma série
de artigos de Haijema et al. (2007; 2009) e Hendrix et al. (2012).

• Distribuição de produto
O processo de distribuição dos produtos do sangue é uma atividade que deve atender à dinâmica de demanda por hemocomponentes e hemoderivados gerada pela condição de saúde das
pessoas com doenças hematológicas e outras necessidades, inclusive emergenciais. As diferentes estruturas locais de armazenamento
de hemocomponentes e a natureza da demanda por hemocomponentes dos hospitais e agências de transfusão tornam a disputa pela
custódia dos produtos de sangue uma atividade de difícil gerenciamento pelos hemocentros coordenadores.
Uma ampla pesquisa internacional, publicada em 2016, fez
uma avaliação do uso de hemocomponentes em 85 hospitais (62%
dos hospitais que responderam ao questionário eram europeus, 53%
eram hospitais de ensino acadêmico e 38% dos hospitais tinham
mais de 1.000 leitos). A pesquisa evidenciou: que as informações
dos padrões de demanda dos hospitais em função do seu campo
de atuação são raras; que a natureza do atendimento da instituição
de saúde diferencia sua característica como demandante por hemocomponentes; e que critérios como número de leitos podem ser, em
situações estruturais não padronizadas, uma forma equivocada de
análise (YAZER et al., 2016).
Existem nós críticos em função dos critérios das solicitações de
hemocomponentes, os quais podem interferir, por exemplo, na prioridade na seleção das bolsas pela data de produção. Essas relações
promovem, em geral, a definição do modelo de distribuição em
função do critério da data de produção, que pode ser simplificado
em dois tipos: first in first out (FIFO) ou last in first out (LIFO), ou seja,
o atendimento da demanda de reabastecimento de estoques dessas
unidades é pautado em critérios além do seu consumo direto. Assim,
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a função de cada hospital pode exigir um sistema FIFO, LIFO ou
combinação destes.
Outro nó crítico dessa relação é a definição de critérios de prioridade para atendimento da demanda por hemocomponente gerada
pelos hospitais e clínicas. Em alguns casos em que as relações entre
hemocentros e hospitais não estão tão bem fortalecidas, pode-se
gerar problemas de excesso de solicitações por hemocomponentes.
Portanto, a projeção do número de atendimentos feita com maior
precisão pode gerar benefícios diretos, principalmente na redução
de perdas de hemocomponentes por data de validade dentro dos
hospitais (JITTAMAI; BOONYANUSITH, 2014).
O papel definitivo do hemocomponente ocorre no âmbito hospitalar, local em que geralmente ocorre a transfusão. A garantia de
qualidade até a atividade de transfusão está vinculada ao risco associado a essa atividade devido a duas linhas principais: a primeira
é a garantia de que o produto mantenha integralmente as qualidades que atinjam o benefício da transfusão; e um segundo fator se refere à proteção ao paciente através da redução de probabilidade de
patógenos presentes no sangue ou pela redução de probabilidade
de reações transfusionais por incompatibilidades. Esses critérios, que
sustentam a ampla maioria das decisões da hemoterapia, podem
ser motivadores para um estudo aprofundado das relações entre a
garantia da qualidade do produto e a sua relação com o desempenho quanto à segurança transfusional (GOODNOUGH, 2012).
O atendimento de demandas de hemocomponentes nos serviços de saúde envolve uma cadeia de produtos e serviços com critérios de qualidade e segurança rigorosos balizados em legislações
nacionais. Em alguns aspectos, o setor de vigilância estadual é ainda mais rigoroso em sua legislação. A relação de confiança entre
hemocentros e hospitais é um dos aspectos mais relevantes nessa
forma de fornecimento de serviço de saúde. Nesse sentido, o relatório de desempenho do Canadian Blood Service dá significativa aten-
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ção à avaliação da satisfação dos hospitais conveniados (ERNST &
YOUNG, 2013).
Atualmente, como relatado pela Anvisa no Relatório de Hemovigilância 2007-2013 (BRASIL, 2014), vive-se um cenário de
monitoramento das reações transfusionais; entretanto, a perspectiva apontada é a busca por um sistema de retrovigilância capaz de
acompanhar a qualidade e segurança do sangue ao longo de toda
a cadeia de sangue. Porém, esse objetivo parece distante ao se verificar que a subnotificação de reações transfusionais ainda ocorre
em um número relevante (BRASIL, 2014).
O processo de melhoria desse sistema pode ainda ser mais
eficiente quando são levadas em conta as recentes contribuições de
revistas importantes, como a Lancet, na qual Spahn e Goodnough
(2013) afirmam que devido à fragilidade quanto ao risco, custo e
questões de inventário do banco de sangue tem-se gerado interesse sobre Patient Blood Management (PBM), que é uma abordagem
que utiliza métodos alternativos à transfusão para trazer os mesmos
benefícios de saúde ao paciente (SPAHN; GOODNOUGH, 2013).
A gestão do uso de sangue e redução de resíduos inclui o
monitoramento do acesso dos hospitais aos hemocomponentes,
supervisão da qualidade das novas diretrizes, investigando os
relatórios recebidos dos problemas relacionados à transfusão de
sangue, inspeção do método de uso de sangue ou seus produtos
em enfermarias, controle do método de envio da entrega para
os hospitais até distribuição e verificação do estoque de sangue
e plasma, método de armazenamento e o tempo de manter o
sangue para avaliação de compatibilidade por prova cruzada.
(FAR et al., 2014)

Assim, diante da vida útil dos produtos sanguíneos, recomenda-se a aplicação de estratégias de sangue para prevenir a perda e
reduzir os resíduos tanto quanto possível (WHO, 2010).
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Uso racional do sangue e redução das perdas
Transfusões desnecessárias e práticas inseguras de transfusão
comprometem seriamente a segurança do paciente, expondo-o
a variados riscos, além de colocar em risco outros pacientes que
esperam por transfusão. Por exemplo, existem riscos residuais significativos de TTI, ainda que de forma variada, tanto em países
desenvolvidos como países em desenvolvimento, incluindo as economias emergentes (DHINGRA, 2013). Assim, destaca-se a introdução e fortalecimento de políticas, estratégias, sistemas de garantia
de qualidade e regulamentos de produtos sanguíneos para a minimização de tais riscos. Entretanto, essas questões devem estar articuladas dentro de uma abordagem integrada de gestão e, além disso,
devem ser avaliadas sob a perspectiva de critérios quantitativos de
risco biológicos.
Tanto a transfusão excessiva como a subtransfusão podem resultar em morbidade e mortalidade substanciais, fazendo-se necessários o monitoramento e a avaliação abrangentes do uso de produtos
sanguíneos e das práticas transfusionais (DHINGRA, 2013). Nesse
sentido, destacam-se os modelos de gerenciamento que atendam
aos requisitos de qualidade e aos regulamentos técnico-operacionais para a redução de riscos e redução de perdas.
A terapia de transfusão é “um dos mais frequentes tratamentos abusivos e tem um enorme impacto financeiro” (GUERRA et al., 2016). Em geral, apenas cerca de 1% do total dos
custos de tratamento hospitalar é causado por procedimentos
hemoterápicos. Esse número pode aumentar pela necessidade
de transfusões frequentes, por conta do tratamento de leucemia,
transplante de órgãos ou obstetrícia (JEFFERIES, et al., 2001).
Ademais, os critérios de qualificação dos doadores podem elevar
os custos e restrições no fornecimento de produtos sanguíneos
(GOODNOUGH et al., 1999), destacando-se, portanto, a importância na aquisição ótima de sangue.
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Problemas que ocorrem desde a coleta até o gerenciamento do
estoque, incluindo o transporte inadequado, levam à perda significativa de sangue (WHO, 2012), o que limita ainda mais a sua disponibilidade e dos seus produtos (DHINGRA, 2013). Nesse sentido,
cabe destacar a elaboração e aplicação de orientações sobre o uso
racional de sangue e hemocomponentes, bem como a utilização da
avaliação de custo-efetividade, considerando-se que a segurança e
qualidade dos procedimentos para os componentes de sangue, em
geral, é gerida no nível da gestão operacional pelos hemocentros, e
da gestão de risco, pelas agências regulatórias, exigindo, portanto,
desenvolvimento eficiente e eficaz da gestão.
Os avanços da medicina transfusional trazem consigo a necessidade pela implementação de pesquisas e interrupção de práticas
menos efetivas. Existem variados métodos utilizados para estimular
a mudança no comportamento clínico para os profissionais de saúde no campo da transfusão, levando à variação da proporção da
população transfundida tanto em países ricos em recursos como
em países com recursos limitados (DHINGRA, 2013). Nesse sentido, a relação custo-eficácia das medidas deve ser avaliada a fim
de garantir uso judicioso dos recursos financeiros, e estas devem
ser introduzidas visando ao melhor impacto quando padronizadas e
aplicadas para toda a rota clínica (BAELE; VAN DER LINDER, 2002).
No caso do sistema australiano, o National Blood Authority
(NBA, 2013) aponta a necessidade por um plano de minimização
de perdas e uma campanha nacional de redução de perdas. O uso
ideal de componentes sanguíneos exige que os médicos ampliem
seu domínio sobre as indicações clínicas e forneçam informações
adequadas pré e pós-transfusão (ANDREU, 2015). Uma tendência
comum nas apresentações do Brasil, Indonésia, Malásia, Nigéria
e África do Sul foi a necessidade de mais e melhores treinamentos
de médicos e profissionais nas indicações das várias modalidades,
procedimentos de aférese e supervisão de pacientes durante os procedimentos (EICHBAUM et al., 2014).
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A introdução de profissionais de transfusão em serviços de saúde e centros de sangue, juntamente com comitês e equipes de transfusão hospitalar com ações voltadas para a educação de pacientes
e funcionários, eventos adversos, governança de transfusão e monitoramento de práticas de transfusão, continuou a aumentar com
o objetivo de contribuir para garantir a qualidade e segurança dos
produtos sanguíneos. Tais profissionais colaboram para facilitar os
programas e iniciativas de gerenciamento de transfusão, evoluindo
para a ênfase no gerenciamento de sangue do paciente, em certa medida moldado por padrões e regulamentos nacionais (MILLER
et al., 2015).
O compromisso dos governos nacionais com o uso racional e
a autossuficiência de sangue; o alinhamento da implementação da
política e uma progressão gradual no escopo de transfusões do sangue total para componentes sanguíneos, além do fracionamento do
plasma, com o estado de desenvolvimento do sistema nacional de
saúde; e a abordagem coordenada, integrada e colaborativa para
o desenvolvimento e planejamento de políticas, constituem-se como
condições e, portanto, desafios para garantir a implementação de
sistema de sangue nacional totalmente eficaz (DHINGRA, 2013).

Avaliação, sistema de qualidade e hemovigilância:
importância para o fortalecimento da cadeia produtiva
Para a gestão dos serviços de hemoterapia e hematologia,
assim como em outras unidades de saúde, deve-se considerar os
aspectos financeiros, estruturais, de disponibilidade de pessoal e
ambientais. No entanto, as restrições enfrentadas por essas unidades — por exemplo: a falta de padrões nacionais, informações e
documentação insuficientes, oportunidades de treinamento limitadas e má qualidade na avaliação — justificam o atual cenário de
disjunção entre o setor de saúde e as práticas de gestão ambiental.
O setor tem limitado ao máximo sua visão ambiental às práticas
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normativas da exigência de implantação de planos de gerenciamento de resíduos. A inclusão de tais critérios não se limita às práticas
nas vizinhanças do atendimento à saúde, como é realizado ao se
trocar a fonte de energia. Deve-se ir além para alcançar eficiência
ambiental, promovendo mudanças que envolvam as cadeias de produtos e serviços de saúde.
A ausência de sistemas de qualidade nos serviços de sangue
é um grande impedimento para assegurar o fornecimento seguro
de sangue, com qualidade e eficácia dos componentes sanguíneos na coleta, testes, processamento, rotulagem, armazenamento e
distribuição. Assim, presume-se que a introdução e aplicação dos
sistemas de qualidade apropriados e procedimentos transparentes
de inspeção beneficiarão os serviços de sangue.
A Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da
Saúde tem desenvolvido iniciativas, formatadas por meio de guias,
manuais e/ou programas, relacionadas à melhoria contínua da hemorrede pública na gestão dos seus resíduos e sua relação com os
processos que os geram. Podem ser citados, por exemplo, os guias:
Hematologia e hemoterapia: guia de manejo de resíduos; Guia para
elaboração do Plano de Gestão de Equipamentos para serviços de
hematologia e hemoterapia; e os programas: Programa Nacional
de Avaliação Externa da Qualidade em Serviços de Hemoterapia;
Produção Mais Limpa para a Hemorrede Pública Nacional.
Apesar das iniciativas de avaliação e de qualidade existentes e,
portanto, importantes para o sistema da cadeia produtiva de sangue
e hemocomponentes, deve-se salientar que as métricas associadas ao
aproveitamento dos hemocomponentes e suas respectivas dimensões
materiais, energéticas, financeiras, ambientais e humanas são pouco
avaliadas ou minimamente apresentadas nos documentos oficiais ou
nos relatórios públicos apresentados por essas instituições.
Em 2016, foi publicado no Brasil o Guia para implementar avaliações nos serviços de hematologia e hemoterapia na perspectiva do
Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede (PNQH), que tem
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na sua completude uma abordagem que considera a complexidade
do sistema e orienta a avaliação da conformidade do sistema e a definição de métricas de acompanhamento de desempenho da instituição
que permitam maior segurança transfusional, também recomenda o
uso de indicadores de acompanhamento de metas, o que se trata de
um grande avanço (BRASIL, 2016). Desde 2012, em sua segunda
fase, o PNQH já havia capacitado os 32 maiores hemocentros da
Hemorrede Pública Nacional na área de gerenciamento de equipamentos; entretanto, mais de 50% dos hemocentros ainda não haviam
elaborado o Plano de Gerenciamento de Equipamentos, como reportado no relatório de gestão da Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados (CGSH/MS) (BRASIL, 2013).
Outra experiência brasileira trata da utilização do Método de
Avaliação de Risco Potencial nos Serviços de Hemoterapia (MARPSH),
o qual especifica melhor o método de avaliação de risco da Anvisa
entre os auditores. Apesar de algumas experiências com avaliação,
a hemorrede brasileira enfrenta dificuldades, evidenciadas em boletins de produção de produtos hemoterápicos, seja pela incompletude dos dados, seja pelo não fechamento do balanço por parte de
alguns estados ou pelo nível de incertezas dessas informações. Isso
ocorre mesmo com a obrigatoriedade do envio dessas informações
segundo a Resolução Anvisa RDC nº 149, de 14 de agosto de 2001
(BRASIL, 2001c).
No que tange ao risco nos serviços de hemoterapia, a gestão
voltada para o controle de riscos, além das certificações e credenciamentos, deve ser realizada no sentido de assegurar a qualidade
dos serviços e das práticas transfusionais. Assim, tendo em vista a
operacionalização das políticas e programas de sangue que tenham
por base a qualidade e a segurança na produção e nas práticas em
medicina transfusional, destaca-se a importância da implantação e
funcionamento da hemovigilância. Diferentes modelos de programas foram introduzidos em diversos países com graus de sucesso e
deficiências variáveis, haja vista a estrutura dos programas de san42
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gue, dos sistemas de vigilância, do foco estratégico dos programas
de sangue e da epidemiologia das doenças em cada país (BRAVO
et al., 2013).
Segundo a OMS (WHO, 2017), a introdução dos programas
de hemovigilância em cada país deve se dar de forma gradual, à
medida do desenvolvimento de cada serviço de transfusão de sangue. Em 2013, apenas 39% (70 de 180) dos países vinculados à
OMS relataram ter um sistema nacional de hemovigilância; a Europa tinha a maior percentagem, com 77% (33 de 43) países; e as
Américas, 14% (5 de 35).
No Reino Unido, os resultados das vistorias dentro do sistema
SHOT (sérios perigos de transfusão, do inglês serious harzards of
transfusion), que analisa os perigos de transfusão, devem ser usados
para melhorar os padrões de prática de transfusão hospitalar, educar
os usuários sobre os riscos de transfusão e sua prevenção, ajudar na
produção de diretrizes clínicas em transfusão de sangue e informar a
política nacional sobre segurança transfusional (BOLTON-MAGGS;
COHEN, 2013). No Canadá, obteve-se mudança no sistema de hemovigilância através de forte acompanhamento da estratégia da instituição em nível local e global pelo sistema do Balanced Scorecard
(KAPLAN; NORTON, 2008). No México, a atenção à hemovigilância ao doador e ao paciente caracterizou-se como estratégia para
o fortalecimento do Sistema Nacional de Sangue contido no Plano
Nacional de Sangue; no entanto, a hemovigilância no México ainda
é muito fragmentada e limitada a alguns centros, desenvolvendo
atividades sob definições variadas e não concordantes, usando métricas não comparáveis entre si (GONZÁLEZ, 2013).

Patient Blood Management (PBM): estratégia para a
Medicina Transfusional com foco no usuário
Dentre as ferramentas disponíveis para melhorar a transfusão e
o gerenciamento da cadeia de transfusão, cabe destacar os progra-
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mas de gerenciamento de sangue do paciente como o Patient Blood
Management (PBM), que visa otimizar o uso de produtos sanguíneos com abordagem centrada no paciente (FOLLÉA; GARRAUD;
TIBERGHIEN, 2015). Nessa perspectiva, a abordagem em relação
à transfusão não deve ser centrada apenas no produto (utilização
de componentes), mas principalmente no paciente e na melhoria da
sua saúde e bem-estar. O PBM é definido como a aplicação oportuna de conceitos médicos e cirúrgicos baseados em evidências projetados para manter a concentração de hemoglobina, homeostase
ótima e minimizar perdas em um esforço para melhorar o resultado
do paciente (SHANDER et al., 2007; SHANDER et al., 2012).
A OMS tem oficialmente instado estados membros a implementar programas de gerenciamento de sangue do paciente desde 2010 (resolução WHA63.12 da Assembleia Mundial da Saúde)
(MEYBOHM et al., 2014; GÖRLINGER; SCHLENKE, 2012). Sua
proposição com abordagem multidimensional e interdisciplinar, promove o uso apropriado e ético dos recursos, técnicas e materiais
disponíveis; devendo seu uso ser defendido como um incentivo para
avaliar e otimizar as condições locais (MEYBOHM et al., 2014). Programas de PBM já foram lançados na maioria dos centros da Austrália Ocidental e em alguns centros da Europa e EUA. Espera-se
que o PBM resulte no menor uso de produtos sanguíneos e redução
potencial dos custos e complicações e melhoria do resultado individual do paciente (FISCHER et al., 2015).
Um estudo desenvolvido em hospitais da Espanha (COLOMINA; BASORA MACAYA; BISBEVIVES, 2015) apontou que a implementação do PBM no país pode ser considerada aceitável, mas
pode ser melhorada, especialmente no tratamento da anemia pré-operatória, de modo que a ausência de um circuito bem estabelecido e a falta de envolvimento e colaboração com a equipe cirúrgica
foram os principais fatores limitantes na implementação do PBM.
Outros países do mundo fazem uso da PBM. Um exemplo é a Itália,
onde o programa estava em aplicação piloto nos anos de 2014 e
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2015, em grande parte da cirurgia ortopédica eletiva em adultos
(GUERRA et al., 2016); na Dinamarca, o programa de PBM com
base na captura eletrônica de dados foi iniciado em 2009 no maior
hospital do país; no National Health Service (NHS) do Reino Unido,
um programa foi introduzido também em 2009, no entanto encontra dificuldades, como as mudanças do pessoal médico, dificuldade
de recrutamento e tratamento de acidentes e emergências juntamente com a necessidade de uma grande reestruturação dos serviços
de laboratório e modernização da patologia, resultando em fusões
de laboratório, redução de quadros superiores, desqualificação e
insegurança no emprego (NORGAARD et al., 2014). Já a experiência da Malásia aponta, entre as barreiras, a falta de conhecimento
sobre PBM (KRISHNAMOORTHY et al., 2017).
De acordo com relatório de uma análise de saúde baseada
no Huron Healthcare Consulting Group (em Chicago), citado por
Guerra et al. (2016), o PBM “é uma das dez oportunidades negligenciadas” que poderia permitir a melhora considerável da qualidade do desempenho do sistema de saúde, de modo a reduzir o custo
do uso do sangue entre 10% e 20%. Assim, com a implementação
do PBM, é possível reduzir a incidência de infecções, melhorar resultados cirúrgicos com duração reduzida de permanência hospitalar
e taxas reduzidas de readmissões (KOTZE; CARTER; SCALLY, 2012).
Portanto, as iniciativas de gerenciamento de sangue do paciente
representaram uma mudança de paradigma significativa no campo
da medicina transfusional, com impacto significativo na economia
da saúde e com realização de número crescente de atividades em
instalações de saúde em todo o mundo (LOZANO; CID, 2014).

Demais tecnologias e estratégias para a gestão da
oferta e da demanda
Para a gestão da oferta e demanda do sangue são referidas na
literatura variadas tecnologias que podem ser integradas às políticas
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de saúde, de modo que a necessidade de sua adoção se relaciona
diretamente com as demandas e planos para o sistema de suprimento de sangue e cuidados do paciente.
Tecnologias de informação e comunicação são referidas em
alguns estudos internacionais para potencializar a gestão e organização dos serviços de doação e transfusão, por exemplo: a telemedicina; o banco de sangue virtual; o gerenciamento de operações;
a aplicação on-line de Informação e Gestão de Sangue (BIMA, do
inglês blood informarion management application); o telerrecrutamento para gerenciamento de doadores; além de outros exemplos
que também são sugeridos na literatura.

• Telemedicina:
Há uma tendência em curso para centralizar o controle de processos relacionados à coleta, processamento, validação e distribuição
de sangue, o que torna a telemedicina atraente para os serviços de
sangue. Na Itália, por exemplo, uma pesquisa nacional mostrou que
o uso da telemedicina é generalizado nos serviços de sangue italianos, ainda que pareça haver alguma heterogeneidade entre estruturas
em relação à avaliação da segurança dos sistemas e sua adequação
legal (BERTI et al., 2014). Nenhum sistema de telemedicina deve ser
introduzido na prática até que tenha provado ter os mesmos padrões
de segurança que a atividade correspondente in loco.

• Banco virtual e gerenciamento de informações:
O banco de sangue virtual, como o sistema de gerenciamento de informações controlado por computador e eletronicamente,
permite a encomenda on-line e a entrega remota em tempo real
de sangue para transfusão e fornece documentação sem papel e
monitoramento contínuo de doenças relacionadas às atividades de
transfusão, requerendo disponibilidade de uma rede segura e sistema de gerenciamento de informações segura (WONG, 2011).
Nesse exemplo, há um software — sistema bancário de informação
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de laboratório (BBLIS) — que coleta, armazena, processa e distribui
informações relacionadas e geradas pelo banco de sangue (NIGHTINGALE; PROWSE, 2007 apud WONG, 2011), e também a pulseira com código de barras como dispositivo de identificação portátil
que possibilita minimizar a entrada manual de dados, eliminando
assim os erros de transcrição associados.
O banco de sangue virtual tem como vantagens garantir a precisão do paciente, identificação dos componentes de sangue e espécime e melhorar a rastreabilidade de pessoal e da segurança do
sistema. A disponibilidade de uma rede segura e de um sistema de
gerenciamento de informações seguro é mais um pré-requisito para
o desenvolvimento do banco de sangue virtual (WONG, 2011).
Sistemas que já atingiram níveis de gestão e governança avançados experimentam meios automáticos de monitoramento de informações em tempo real. Em artigo publicado na revista Clinical
Research Focus, Quinn et al. (2017) criticam as limitações dos Key
Process Indicators (KPIs) oriundos do Balanced Scorecard e propõem
o uso do Process Mining, que permite a compreensão das relações
mais complexas num banco de sangue.
Em um estudo desenvolvido no Centro de Sangre Concepción,
no Chile, ferramentas de gerenciamento de operações foram aplicadas para proposição de melhorias no processo de produção, demonstrando a possibilidade de absorver um aumento de 100% na
demanda de sangue sem fazer grandes mudanças ou investimentos
no processo de produção; entretanto, indicando investimentos em
equipamentos e recursos humanos para futura expansão da cobertura (BAESLER et al., 2011).
Bangladesh tem experimentado a aplicação on-line de Informação e Gestão de Sangue (BIMA) em relação a barreiras e facilitadores de transfusão de sangue para pacientes emergentes. O
sistema atual coloca a responsabilidade da coleta de sangue sobre os atendentes do paciente que não estão familiarizados com o
ambiente hospitalar, e não recebem as ferramentas ou informações
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para entender como o sangue necessário pode ou deve ser (AKHTER
et al., 2016).

• Telerrecrutamento:
O gerenciamento de doadores também foi referido em estudo
realizado num banco de sangue independente durante 2011 em
que se registrou o uso do telerecrutamento, com retenção de doadores por meio de telefone através de serviço de mensagens curtas
para converter pessoas que doaram sangue pela primeira vez em
doadores regulares (AGRAWAL; TIWARI, 2014). Tal modelo, considerado de baixo custo, pode ser facilmente replicado em outros
serviços em diferentes países.

• Outras tecnologias referidas na literatura nacional e
internacional:
Sistemas de vigilância e monitoramento por organizações de
saúde e sistemas de gestão devem garantir precisão, eficiência e
segurança nos seus processos considerando todo o ciclo do sangue
e o estágio clínico da transfusão. Ademais os sistemas informáticos
devem estar alinhados com a regulamentação internacional, nacional e institucional na área da medicina de transfusão (MURPHY;
STANWORTH; YAZER, 2011; GONZÁLEZ, 2013). Em Massachusetts, vem sendo adotado um método, baseado em fins de conformidade regulamentar, de adoção estadual de relatórios eletrônicos
através do National Healthcare Safety Network (NHSN), como um
sistema de vigilância baseado na web que oferece a capacidade
de capturar eventos adversos relacionados à transfusão, incidentes
e estatísticas mensais de transfusão das instalações participantes
(CUMMING et al., 2017).
Exemplos de aplicações em hemocentros organizados em busca de melhorias de um sistema com níveis de controle estatístico
do processo podem ser citados. Diversas metodologias de soluções
de problemas de processos são utilziadas, como a Lean Manufac48
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turing, uma abordagem que busca eliminar resíduos em processos
(transporte, inventário, movimento, talento, espera, superprodução,
superprocessamento e defeitos); a Six Sigma, conjunto de práticas
que propõe a aplicação do método científico para eliminar erros
em processos, dividida em cinco fases: definir, medir, analisar, melhorar e controle; e o Lean Six Sigma, combinação dos dois métodos (MENDELL, 2010; HEITMILLER et al., 2010; JOVANOVIĆ et
al., 2011; ROSE, 2011). Embora sejam boas soluções para processos que atendem às condições para as quais foram projetados,
são demasiadamente exigentes com processos que ainda precisam
encontrar tal ponto operacional. Recentemente, foi aplicado em um
hemocentro indiano o método Thinking Process, parte da Theory of
Restrictions (TOC) (LOWALEKAR, 2017). Tal abordagem tem como
objetivo a identificação dos principais gargalos do processo ou serviço, com o foco em poucas variáveis de decisão.
Na literatura nacional, são citadas e sugeridas diversas tecnologias que determinam a disponibilidade de sangue e hemocomponentes para a gestão da oferta e da demanda. Uma delas se trata
de um aplicativo para aparelhos celulares (Hemoliga) que conecta o hemocentro ao doador. Dessa forma, é compartilhada com o
doador a decisão sobre quando comparecer ao hemocentro para
ajudar em situações em que o hemocentro realmente necessite de
reposição de sangue para tipos sanguíneos específicos. Um elenco
de estratégias educativas, de acolhimento, de marketing e de campanhas (BRASIL, 2015) para a promoção da doação voluntária e
captação de doadores. Tais estratégias estão incluídas em variados
projetos e programas, por exemplo: o Projeto Doador do Futuro,
voltado para a educação e “formação” de alunos para que se tornem doadores e/ou multiplicadores das informações socializadas; o
Projeto Formação de Multiplicadores, voltado para capacitar líderes
e grupos motivados para a multiplicação de conhecimentos e sensibilização sobre a importância e a necessidade da doação; o envio
de correspondência por meio de malas diretas/convites para fideli-
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zação do doador; a Captação de doadores por meio de parcerias
com empresa (SANDRIN et al., 2015).

Perspectivas futuras...
Na atualidade, os serviços de transfusão enfrentam alguns problemas, por exemplo, a escassez de produtos, a perda de hemocomponentes, a alta rotatividade da equipe de produção e, ainda,
uma estrutura que requer adequações. Com vistas à sustentabilidade dos serviços de transfusão no futuro, os custos correntes de
estabelecer e manter o sangue centralizado nos serviços precisam
ser cuidadosamente considerados, além de abordagem pragmática
que deve ser tomada para garantir o atendimento às necessidades
dos pacientes e a utilização adequada dos recursos (FIELD; ALLAIN,
2007). Nesse sentido, a gestão da oferta e da demanda centrada
no doador/paciente apresenta-se como possibilidade e tendência
futuras a serem ampliadas em diversas realidades.
Os esforços futuros devem ser feitos no sentido de utilizar variadas tecnologias para a gestão da oferta e da demanda por sangue
e seus produtos, devendo-se considerar o acompanhamento e a
supervisão no uso destas a fim de assegurar a qualidade, minimização dos riscos, redução de perdas e, consequentemente, redução
dos resíduos tanto quanto possível. Ao mesmo tempo, cabe observar
que a introdução das novas tecnologias afeta os produtos fornecidos
pelos serviços de transfusão de sangue e as relações de interação
entre o serviço e sua base de doadores.
O gerenciamento do sangue do paciente vem sendo adotado,
embora seu uso tenha levantado discussão, haja vista a mudança
do paradigma em Medicina Transfusional. A tecnologia da informação mostra-se promissora e o processamento de dados bem como o
intercâmbio eletrônico de dados, também sinaliza seu uso crescente
a fim de implementar a gestão da informação, com a expectativa
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de seu uso para a modernização das práticas e aperfeiçoamento da
cadeia produtiva (WONG, 2011; PY; DAURAT, 2013).
Iniciativas de boas práticas no setor para alcançar melhorias
têm sido implementadas em diferentes países do mundo, mas não
estão definidos os parâmetros de avaliação dos resultados alcançados. A visão estratégica da hemoterapia nacional apresenta iniciativas positivas que devem ser exploradas para a incorporação
de critérios ambientais que impulsionam a redução de perdas, de
modo que o uso racional do sangue é potencialmente a principal
referência teórica e prática da hemoterapia nacional para explorar
conceitos ambientais.
Os métodos quantitativos de apoio à tomada de decisão são
uma opção importante para os hemocentros devido aos altos custos
envolvidos nas perdas de hemocomponentes. Deve-se considerar a
possibilidade de inserir na equipe a figura de analistas de processos
produtivos com especialidade em estatística.
Embora existam documentos nacionais recentes que orientam
sobre o uso de estratégias para a gestão da oferta e da demanda,
falta nestes a consideração sobre a gestão ambiental. O Brasil, e em
outros países do mundo, ainda não há referências de metas estabelecidas para redução de perdas para os próximos anos. Portanto,
diante de tais considerações aqui abordadas, há que se observar o
direcionamento das políticas e dos programas tendo em conta os
recursos disponíveis e os recursos necessários para a gestão que
contemple as dimensões políticas, éticas, econômicas e ambientais.
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CAPÍTULO 2

Processo de trabalho na hemovigilância
das reações transfusionais
Marta Suzin Cercato; Mariluce Karla Bomfim de Souza

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) tem
contemplado um conjunto de ações nos diferentes níveis de atenção
e complexidade, por exemplo, aquelas que incidem sobre a segurança e qualidade da assistência hemoterápica.
Este capítulo apresenta uma breve revisão do processo de organização da hemoterapia no Brasil, contexto em que surge o debate
acerca da hemovigilância dos riscos. A abordagem desse processo
coloca em discussão a organização do sistema de hemovigilância,
os novos desafios no controle de riscos e qualidade, bem como o
desenvolvimento do processo de trabalho pelos agentes a partir do
uso de meios e estratégias para o desenvolvimento de ações na
prevenção, rastreamento, monitoramento, avaliação das reações
transfusionais, tratamento e minimização dos efeitos adversos dessas
reações e restabelecimento da saúde do receptor.

A hemoterapia e sua organização no Brasil
A história da hemoterapia pode ser dividida em dois grandes
períodos: o empírico, também conhecido como fase heroica, cujas
primeiras experiências remontam aos gregos e vai até 1900; e o
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científico, a partir de 1900, quando então passou a ser terapêutico
(JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005).
A consciência do homem sobre a importância do sangue pode
ser atestada a partir dos relatos sobre a ocorrência de ferimentos seguidos por grandes hemorragias em consequência dos quais podia
ocorrer acentuada debilidade e até mesmo a morte. No início do
século XX, o progresso da transfusão de sangue ficou evidenciado
por novos conhecimentos: o descobrimento dos grupos sanguíneos
(ABO) e do fator Rh; o emprego científico dos anticoagulantes; o
efetivo aperfeiçoamento do material utilizado na coleta; e o maior
conhecimento das indicações e contraindicações do uso do sangue
(LUDWIG, 2010).
Os primeiros aspectos da especialidade clínica de hematologia
e hemoterapia observados na Bahia foram os estudos das células
sanguíneas em indivíduos normais e nos doentes. A hemoterapia,
inicialmente separada da hematologia, se desenvolveu na Bahia a
partir da fundação do Serviço de Transfusão de Sangue (STS), em 7
de novembro de 1937 (FERNANDES; BOMFIM, 2007).
Somente a partir da década de 1940 a hemoterapia brasileira
começa a ser vista como especialidade médica, sendo institucionalizada então como terapêutica. Em 1942, o primeiro banco de
sangue do Brasil foi inaugurado no Instituto Fernandes Figueira, Rio
de Janeiro, com a finalidade de suprir a necessidade de sangue
para o hospital e de atender ao esforço de guerra, enviando plasma humano para os hospitais das frentes de batalha (JUNQUEIRA;
ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005). E, na década seguinte, “foi
criada a Sociedade Brasileira de Hemoterapia e Hematologia
(SBHH) e publicada a Lei 1.075/1950, que trata da doação voluntária do sangue” (MARTINS, 2016, p. 36).
A primeira regulamentação técnica da prática hemoterápica,
em que se estabeleceram as bases políticas do sangue pela CNH,
foi publicada no Brasil no final da década de 1960, determinando a
obrigatoriedade de realização dos testes de tipagem ABO e Rh nas
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amostras de sangue do doador e do receptor (BRASIL, 2007). Juntamente com o Brasil, países como a Argentina, o Chile e a Costa Rica
foram os primeiros países a regulamentar a prática hemoterápica na
América Latina (PIMENTEL, 2006).
A hemoterapia é uma ciência complexa que tem interface com
áreas como hematologia, imunologia, medicina laboratorial, transplantes de órgãos e aféreses terapêuticas e transfusionais, envolvendo assim todo o ciclo do sangue desde a captação de doador
voluntário, proteção desse doador e do receptor, coleta, processamento, estocagem, distribuição e a transfusão do sangue com
a finalidade de diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças
(BRASIL, 2015b). A hemoterapia representa uma atividade médica
essencial e indispensável para o tratamento de suporte e auxilia a
cura de pacientes com doenças hematológicas e não hematológicas
complexas (BORDIN et al., 2007).
A hemoterapia no Brasil caracteriza-se como uma especialidade entremeada de atividades políticas que permeiam o próprio funcionamento dos serviços. Questões envolvendo sangue receberam
tratamento diferenciado no ordenamento jurídico do SUS. Nesse
contexto, merece menção especial o parágrafo 4° do artigo 199 da
Constituição Federal (BRASIL, 2000a).
Comprova-se isso pela Lei nº 10.205, de 21 de março de
2001, que regulamenta o artigo acima citado e apresenta os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue (BRASIL, 2001a;
JUNQUEIRA; ROSENBLIT; HAMERSCHLAK, 2005). O objetivo dessa política é garantir o acesso de todos os brasileiros a sangue com
qualidade e em quantidade suficiente. A lei ratifica a proibição da
comercialização do sangue e de seus derivados esboçada na Constituição Federal e se destaca como marco legal na busca da garantia da autossuficiência do país na produção de hemocomponentes,
na estruturação da hemorrede e na constituição de um sistema nacional de sangue (BRASIL, 2001a).
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Assim, a fim de operacionalizar e regular a descentralização da
gestão do sangue, é que o Sistema Nacional de Sangue (SINASAN)
é estruturado respeitando os três níveis federativos. O Governo Federal tem por responsabilidade a formulação e a regulamentação
da Política Nacional de Sangue. Os estados, a responsabilidade
pela oficialização da política e fiscalização da lei, além da gestão
dos estabelecimentos que prestam serviços relacionados ao ciclo do
sangue, compreendendo desde a coleta e processamento até a hemovigilância. Por fim, os municípios devem formular, em conjunto
com os estados, a política municipal de sangue, componentes e
hemoderivados, com ênfase na regionalização do Sistema; coordenar, em seu território, as ações na área de sangue, componentes e
hemoderivados, incluindo as de vigilância sanitária e as atividades
voltadas para atender situações de emergência, assegurando a unidade de comando e direção da política municipal; além de planejar
o suprimento de hemoderivados e fiscalizar os estabelecimentos locais (RODRIGUES, 2010; BRASIL, 2001b).
Alguns autores consideram que a implementação de forma
desigual da política do sangue no país foi uma consequência da
ambiguidade da legislação pois se, teoricamente, o poder no federalismo está dividido em esferas de governo, na prática as relações
intergovernamentais podem estar marcadas por conflitos de interesses políticos, sociais, econômicos (SOUZA, 2007).
Enquanto o Plano Nacional do Sangue e Hemoderivados
(Planashe) determinava que a coordenação da hemorrede fosse de
responsabilidade dos governos estaduais, as Normas Operacionais
(NOB) 93 e 96, publicadas pelo Ministério da Saúde, não definiram
com clareza as competências das três esferas de governo na gestão
da hemoterapia, facultando aos gestores municipais e estaduais a
gerência dos Centros de Hematologia em seu âmbito de ação. Apesar de a Lei nº 8.080 respeitar as diretrizes do Planashe, o Ministério
da Saúde, ao publicar as normas operacionais (NOB 93 e NOB 96),
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direcionou a descentralização da hemoterapia para a mesma lógica
municipalista do sistema de saúde (FERREIRA et al., 2005).
Embora os estados apresentassem uma participação pouco
expressiva quanto ao ordenamento jurídico do SUS, no final da década de 1990 coube-lhes um papel destacado e fundamental na
gestão das hemorredes. Ficaram responsáveis por aspectos como
a atribuição e responsabilidade do órgão e a garantia de atenção
hemoterápica a 100% da população do estado, na qual a preocupação maior era a qualidade e segurança dos hemocomponentes a
serem transfundidos. Observou-se que as diferentes conformações
notadas nas hemorredes públicas estaduais e a consequente liberdade de ação das gestões estaduais têm ocasionado diversidade a
respeito do cumprimento das legislações e quanto ao desempenho
e alcance das metas propostas.
Mendes (2012) descreve que a formação das redes de atenção
à saúde teve por objetivos principais: melhorar a qualidade da assistência e atenção prestadas; a qualidade de vida das pessoas que
utilizam os serviços de saúde; os resultados do sistema de atenção à
saúde; a eficiência na utilização dos recursos estruturais, humanos e
financeiros; e a equidade em saúde. Sendo assim, o caráter de rede
aplicado à hemoterapia pressupõe a necessidade de funcionamento
coerente entre as diversas unidades, desde o Hemocentro Coordenador (HC) até a Agência Transfusional (AT), mantendo-se o padrão
de qualidade, o uso dos mesmos insumos, os protocolos e processos
de trabalho e tendo como finalidade um produto final de excelência:
o hemocomponente seguro e adequado às necessidades.
Dessa forma, consagrou-se o termo hemorrede como conjunto
de serviços de atenção hemoterápica públicos e também privados,
sob a gestão de cada estado, em órgãos da administração direta ou indireta vinculados às Secretarias Estaduais de Saúde. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 151 de 21 de agosto de
2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), considerando a importância de compatibilizar a legislação nacional com
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os instrumentos harmonizados no âmbito do Mercosul, GMC/RES.
nº 41/2000, e considerando a necessidade de regulamentar e definir os níveis de Complexidade da Hemorrede Nacional1, adotou sete
diferentes níveis de complexidade dos serviços de hemoterapia (SH)
que integram a hemorrede nacional, os quais se distinguem em sua
natureza, âmbito de atuação e desenvolvimento/prestação de ações.
Seguindo-se os princípios da moderna hemoterapia, os Serviços/Unidades de Hemoterapia no Brasil têm a obrigatoriedade de
seguir a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 de 28 de setembro de 2017, publicada em Diário Oficial de 3 de outubro desse
mesmo ano, anexo IV do Sangue, Componentes e Derivados. Essa
Portaria redefine o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos, bem como, a RDC nº 34/2014 da Anvisa, que dispõe
sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e
1 Hemocentro Coordenador (HC): entidade de âmbito central, de natureza pública, localizada preferencialmente na capital, referência do estado na área de hemoterapia e/ou hematologia. Deve prestar serviços de apoio técnico à Secretaria de Saúde na formulação da
Política de Sangue e Hemoderivados no estado de acordo com o Sinasan e o Planashe e
em articulação com as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica; Hemocentro Regional (HR):
entidade de âmbito regional, de natureza pública, para atuação macrorregional na área
hemoterápica e/ou hematológica. Deve coordenar e desenvolver as ações estabelecidas
na Política de Sangue e Hemoderivados do estado para uma macrorregião de saúde de
forma hierarquizada e de acordo com o Sinasan e o Planashe; Núcleo de Hemoterapia
(NH): entidade de âmbito local ou regional, de natureza pública ou privada, para atuação
microrregional na área de hemoterapia e/ou hematologia. Deve desenvolver as ações
estabelecidas pela Política de Sangue e Hemoderivados no estado de forma hierarquizada
e de acordo com o Sinasan e o Planashe; Unidade de Coleta e Transfusão (UCT): entidade de âmbito local, de natureza pública ou privada, que realiza a coleta de sangue total
e a transfusão de hemocomponentes, localizada em hospitais ou pequenos municípios;
Unidade de Coleta (UC): entidade de âmbito local que realiza coleta de sangue total,
podendo ser móvel ou fixa. Se for móvel, deve ser pública e estar ligada a um Serviço de
Hemoterapia. Se fixa, pode ser pública ou privada; Central de Triagem Laboratorial de
Doadores (CTLD): entidade de âmbito local, regional ou estadual, pública ou privada,
que tem como competência a realização dos exames de triagem das doenças infecciosas
nas amostras de sangue dos doadores coletadas na própria instituição ou em outras;
Agência Transfusional (AT): localizada preferencialmente intra-hospitalar, com a função
de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os
hemocomponentes. O suprimento de sangue destas agências realiza-se pelos Serviços de
Hemoterapia de maior complexidade mais próximos (BRASIL, 2001b, art. 3º).
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Hemoderivados, além de ter consolidados os seus Procedimentos
Operacionais Padrões (POP) através da atuação diária de seus
servidores/funcionários.
Sendo assim, o setor da Hemoterapia vem se desenvolvendo
ao longo dos anos, despertando esforços diversos para o monitoramento e a garantia do sangue, atendo-se constantemente às normas
de biossegurança, à rastreabilidade do produto, às reações transfusionais e às doenças transmitidas pelo sangue (PIMENTEL, 2006).
Nesse sentido, o sistema de hemovigilância surge com o objetivo de
cumprir um conjunto de processos que busca eliminar e/ou reduzir
os riscos e ameaças à segurança e qualidade das ações relacionadas ao ciclo do sangue (BRASIL, 2014a).
Os procedimentos integrantes do processo do ciclo do sangue2
são realizados pelos serviços de hemoterapia, os quais são responsáveis pela qualidade da produção, pelo armazenamento e pela
distribuição do hemocomponente (BRASIL, 2007). Para isso, esses
serviços devem manter informações atualizadas sobre seus procedimentos, recolher informações dos Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde (EAS) sobre a ocorrência de eventos e reações adversos,
manter seus próprios registros e notificá-los, assim como desenvolver ações preventivas e corretivas adequadas quando da sua ocorrência. Compete aos EAS onde ocorrem as transfusões a detecção
o diagnóstico e a investigação das reações transfusionais, o registro
interno dos eventos e das medidas corretivas e preventivas, sua notificação à Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por
meio do Sistema Nacional de Notificações para Vigilância Sanitária

2 O ciclo do sangue envolve a coleta de sangue total através da captação de doadores
voluntários, cadastro, preparo, rotulagem e armazenamento de hemocomponentes, do
processamento (através de processos físico-químicos) do sangue total em hemocomponentes (concentrado de hemácias, plasma fresco, concentrado de plaquetas, crioprecipitado),
distribuição, realização de exames sorológicos e imuno-hematológicos para liberação dos
hemocomponentes para transfusão, a transfusão propriamente dita e reações transfusionais (BRASIL, 2015b).
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(Notivisa), e a comunicação ao serviço produtor do hemocomponente que ocasionou a reação (ANVISA, 2015).
Para tanto, o sistema de hemovigilância brasileiro é composto
por: órgãos de vigilância sanitária nacional (Anvisa); órgãos de vigilância sanitária (Visa) estaduais, do Distrito Federal e dos municípios;
e por EASs — hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de urgência e
emergência — que executam ações contempladas no ciclo do sangue
(BRASIL, 2016a). Até o ano de 2016, o sistema de hemovigilância
estava organizado com foco no monitoramento da reação transfusional, ou seja, nos eventos adversos relacionados com a transfusão
que acometem o receptor de sangue e, a partir desse ano, instrução
normativa amplia o escopo de atuação da hemovigilância, passando
a realizar o monitoramento de eventos adversos de todo o ciclo do
sangue e não apenas daqueles relativos à transfusão.
Portanto, diante dos fatos e acontecimentos que delinearam o
desenvolvimento da hemovigilância, apresenta-se a linha do tempo3
(ver Figura 1) a seguir:
3 1977 — Criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps):
a população passou a ter mais acesso aos serviços de saúde, porém não houve melhorias
significativas na área da hemoterapia/hemovigilância, não existia fiscalização efetiva e
rigorosa nos processos hemoterápicos (SANTOS et al., 1991).
1980 — Criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados (Pro-Sangue, Ministério da Saúde: Portaria Ministerial nº 07/80), cujo principal objetivo era estimular a
criação e o desenvolvimento da hemoterapia na esfera pública do Brasil (JUNQUEIRA et
al., 2005).
1986 — VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS): discussões acerca do Sistema Nacional de Saúde (PAIM, 2009).
1988 — Constituição Federal do Brasil, em especial no § 4º, artigo 199, cap. II da Ordem
Social, Seção I, da Saúde: “A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitam a
remoção dos órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão do sangue e seus derivados,
sendo vedado todo o tipo de comercialização” (BRASIL, 2001a).
1990 — A Lei Federal nº 8.080, de setembro de 1990, que regulamenta os artigos da
Constituição que dizem respeito à saúde e atribui competências aos três níveis de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS): federal, estadual e municipal. No caso do sangue e
hemoderivados, essas atribuições são compartilhadas entre a CGSH/DAE/SAS/MS e a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (BRASIL, 1990a).
1998 — Relançamento do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP):
Meta mobilizadora nacional — “Sangue com Garantia de Qualidade em todo seu processo até 2003” (BRASIL,2000b).
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FIGURA 1 — LINHA DO TEMPO DOS EVENTOS/FATOS RELACIONADOS À HEMOVIGILÂNCIA NO BRASIL, 1977-2017
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Fonte: Elaborado com base nas referências mencionadas na nota de rodapé 3.
2000 — Início das discussões sobre concepções de um Sistema de Hemovigilância no
Brasil (BRASIL, 2007).
2001 — Publicada a “Lei do Sangue” ou “Lei Betinho”: Lei n° 10.205, de 21 de março de
2001, que regulamenta o § 4° do artigo 199 da Constituição Federal, relativo à coleta,
processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas
atividades e dá outras providências (BRASIL, 2001a).
2002 — Criação do Plano Piloto da Rede Sentinela (RABÊLO, 2007).
2006 — Novo Sistema de Informação: Sistema Nacional de Notificações para Vigilância
Sanitária (Notivisa) (ANVISA, 2018).
2009 — Portaria nº 1.660, de 22 de julho de 2009: Institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (Vigipós), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, como parte integrante do SUS (BRASIL 2009).
2011 — Criada a Comissão Permanente de Hemovigilância (ANVISA, 2018a).
2014 — Atualizada e publicada RDC n° 34, de 11 de junho de 2014 que dispõe sobre as
Boas Práticas no Ciclo do Sangue (ANVISA, 2014).
2015 — Marco conceitual e operacional da hemovigilância: guia para a hemovigilância
no Brasil, publicação que visa ampliar medidas para aumentar a segurança do receptor e
doador de sangue (ANVISA,2015).
2015 — Guia para uso de hemocomponentes, 2ª. edição: este lançamento visa colaborar
para o aumento da segurança transfusional por meio do uso mais qualificado dos hemocomponentes (BRASIL, 2015b).
2016 — Atualizada e publicada a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016 que redefine
o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos (BRASIL, 2016a).
2017 — Atualizada e publicada a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único
de Saúde, conforme o anexo IV (BRASIL, 2017).
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Sistema de Hemovigilância no Brasil e no mundo
A década de 1980 foi marcada pelo surgimento da Aids e da
Hepatite C (na época, não A, não B), o que aumentou consideravelmente a preocupação com a qualidade e a segurança transfusional.
Assim, a segurança transfusional passa a ser uma necessidade mundial e pode ser definida como uma série de processos executados
para eliminar ou reduzir os riscos das transfusões (PIMENTEL, 2006).
A International Haemovigilance Network (2018) define hemovigilância como um conjunto de métodos e estratégias de vigilância
utilizados em todo ciclo do sangue, desde a triagem do doador e
coleta do sangue até o acompanhamento dos receptores, com o
objetivo de reunir e qualificar dados sobre incidentes inesperados ou
indesejáveis, resultantes da utilização do uso dos hemocomponentes, no sentido de prevenir novos episódios (IHN, 2018).
No Brasil, a hemovigilância é caracterizada por um conjunto
de procedimentos de vigilância o qual envolve o ciclo do sangue,
objetivando alcançar e disponibilizar informações sobre eventos adversos que ocorram nas suas inúmeras fases, com a finalidade de
prevenir sua manifestação ou recorrência, de melhorar a qualidade
dos processos e/ou produtos, de reduzir riscos no processo hemoterápico, de aumentar a segurança transfusional do doador e do
receptor (BRASIL, 2014a).
A França foi o primeiro país a desenvolver um programa de hemovigilância, em 1992, em decorrência da contaminação de aproximadamente 4 mil pessoas pelo vírus HIV através da transfusão
sanguínea (PIMENTEL, 2006). Desde 1993, quando da implantação
do sistema de hemovigilância francês, foram elaborados vários conceitos para o processo de hemovigilância. Pimentel (2006) descreve
que, em 1993, a França implantou a Central Nacional de Hemovigilância, ligada à Agência Francesa do Sangue, com uma prática do monitoramento baseada em dois pontos: a rastreabilidade
dos produtos sanguíneos do doador até o receptor e a notificação
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compulsória de todas as reações transfusionais, identificando-se as
causas e pleiteando a prevenção da recorrência delas.
Em alguns países, esse sistema de vigilância tinha como foco o
ato transfusional, enquanto que, em outros, o processo iniciava-se
desde a doação de sangue. A disseminação do termo “hemovigilância” em outros países da Europa começou por volta de 1995, com
referência nos documentos da European Commission, com intuito
de se estabelecer uma rede de hemovigilância na comunidade europeia (BRASIL, 2007). Ressalta-se que o sistema de hemovigilância
no Reino Unido teve início em 1996, com o Serious Hazards of
Transfusion (SHOT), um sistema de notificação não governamental
no qual a notificação era voluntária e sigilosa e só eram observadas
as reações graves relacionadas às transfusões (BOLTON-MAGGS;
COHEN, 2013).
No Brasil, iniciou-se a implantação do Sistema Nacional de
Hemovigilância (SNH), o qual em 2002 foi implantado em uma rede
sentinela de cem hospitais, principalmente públicos e universitários,
de média e alta complexidade. Dentre os objetivos do Projeto Hospitais Sentinelas estão a obtenção de informações qualificadas sobre
a relação risco-benefício e a qualidade dos produtos para a saúde
(DIAS, 2009). Especificamente para área de sangue e hemoderivados, esse sistema de monitoramento tem como objetivo principal
“coletar, avaliar e disseminar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou inesperados no que se refere à utilização de sangue e hemocomponentes”. Nesse sentido, esta rede propunha-se como uma
importante estratégia para o Sistema de Notificação e Investigação
em Vigilância Sanitária (Vigipós) (BRASIL, 2007, p. 102).
O sistema de hemovigilância brasileiro é composto por EAS,
por SHs, por órgãos de vigilância sanitária dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios e pela Anvisa, por meio da Gerência de
Hemovigilância, Biovigilância e Outros Produtos Sujeitos à Vigilância
Sanitária (GHBIO) da Gerência-Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GGMON). Essa área comporta a
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antiga Unidade de Biovigilância e Hemovigilância e mantém todas
as atividades de hemovigilância já em desenvolvimento. Os EAS incluem os hospitais, clínicas, ambulatórios e serviços de urgência e
de emergência que executam ações incluídas no ciclo do sangue e
que não se caracterizam como serviços de hemoterapia, segundo a
legislação vigente (ANVISA, 2018a).
Com a finalidade de obter mais informações sobre a relação
da hemoterapia com o sistema de hemovigilância, sobre como é realizado o monitoramento dos efeitos indesejáveis sobre a utilização
do sangue e hemocomponentes, sobre o ato transfusional e como
se realiza a hemovigilância no Brasil e no mundo, a pesquisadora
recorreu a busca on-line através de sites para conhecer o que há no
estado da arte sobre esses assuntos.
Em estudo sobre o conhecimento acerca da produção cien4
tífica existente sobre hemovigilância e reações transfusionais
(CERCATO; SOUZA, 2019), foi realizada uma busca nas bases Lilacs, Scielo e Medline, considerando um recorte temporal de cinco
anos (2013 a 2017). Assim, do total de 147 artigos encontrados,
após aplicados os critérios de exclusão5, foram selecionados 39 artigos de onze países.
Desse conjunto, alguns estudos avaliam a frequência das reações transfusionais por tipo de hemocomponentes associados a dados demográficos (idade, sexo, raça) e os sinais e sintomas (BERRO
et al., 2016; ROGERS et al., 2016; MENIS et al., 2015; LAFEUILLADE
4 Para mapear a produção científica buscou-se, inicialmente, identificar os descritores catalogados no Descritor em Ciência da Saúde (DeCs) da BVS/Bireme, dos quais foram
selecionados os termos: “Segurança do Sangue” (em inglês, Blood Safety) e “Reação
Transfusional” (em inglês, Transfusion Reaction). Acrescentaram-se a esses: “Hemovigilância” e “Incidentes Transfusionais”. Todos foram utilizados isoladamente e com a seguinte
combinação: “Segurança do Sangue AND Reações Transfusionais”, “Hemovigilância AND
Reação Transfusional”.
5 Para as bases de dados utilizadas foram excluídos artigos que não atendiam ao tema
proposto a ser estudado por abordarem temas como hemovigilância do doador, doenças
transmitidas pelo sangue (HIV, HVB, HVC, malária, sífilis, Zika...), irradiação de hemocomponentes, imuno-hematologia especializada, estudos de caso, indicação de transfusão,
estudos com pacientes pediátricos e reações transfusionais tardias.
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et al., 2015; MENIS et al., 2014; PICCIN et al., 2015; HARVEY et
al., 2015; ALEXEI et al., 2015; PARMAR et al., 2017; BESERRA et
al., 2014; PAHUJA et al., 2017); alguns, abordam o sistema de
hemovigilância e as ações desenvolvidas em vários países (BERRO et al.,
2016; CHAFFE et al., 2014; MENIS et al., 2014; SILVA JÚNIOR et
al., 2016; CHUNG et al., 2015; HARVEY et al., 2015; BERNASINSKI
et al., 2014; ABREU, 2014; TARIKE et al., 2016; LEGRAND et al.,
2014); outros estudos tratam da capacitação de profissionais envolvidos em todo o ciclo do sangue (MASKENS et al., 2014; BOLTON-MAGGS et al., 2013; LEGRAND et al., 2014; BERNASINSKI et al.,
2014; BOST et al., 2013; PICCIN et al., 2015; LAFEUILLADE et al.,
2015; ROY et al., 2015a; ROY et al., 2015b; ROUBINIAN et al.,
2017; PAHUJA et al., 2017; LIMA et al., 2016); e, ainda, um estudo
sobre a percepção dos riscos transfusionais (MERZ et al., 2016).
Com destaque aos estudos que trouxeram sobre o sistema de hemovigilância as ações desenvolvidas em vários países, como Uruguai
(BERRO et al., 2016), Reino Unido (CHAFFE et al., 2014), Estados
Unidos (MENIS et al., 2014; CHUNG et al., 2015; HARVEY et al.,
2015; TARIKET et al., 2016), França (BERNASINSKI et al., 2014;
LEGRAND et al., 2013), Cuba (ABREU, 2014) e Brasil (SILVA
JÚNIOR et al., 2016).

A hemovigilância no controle dos riscos de reações
transfusionais
A hemotransfusão é um procedimento importante na terapêutica moderna, que exige e utiliza tecnologias avançadas e recursos
humanos especializados e capacitados; seu suprimento está diretamente relacionado à doação voluntária e altruísta (BRASIL, 2015b).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as transfusões
sanguíneas estão entre os dez principais problemas enfrentados na
área de saúde, caracterizando-se assim como uma constante preocupação entre profissionais, especialistas e autoridades desse cam-
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po (DURÃES et al., 2013; LOPES, 2005). Há ainda que se destacar
que o sangue, hemocomponentes e hemoderivados são necessários
e relevantes para os sistemas de saúde atuais e futuros, segundo a
publicação da lista de medicamentos essenciais, Model List of Essential Medicines, de 2015 (WHO, 2015), que os lista no grupo 11, denominado “Blood Products of Human Origin and Plasma Substitutes”
(SOUZA; HORA, 2017).
Por isso, a transfusão de sangue deve ser adequada às necessidades de saúde do paciente, proporcionada a tempo e administrada corretamente. Mesmo quando realizada dentro das normas
preconizadas, indicada e administrada corretamente, a transfusão
de sangue envolve riscos. Esses riscos dizem respeito aos incidentes
e às reações transfusionais que podem ocorrer como um efeito ou
resposta indesejável observados em uma pessoa durante ou após a
transfusão sanguínea (MATTIA; ANDRADE, 2016).
No Brasil, no final de 1990, surgiram as primeiras medidas para
o aperfeiçoamento da qualidade dos cuidados de saúde, sobretudo
através dos procedimentos de acreditação dos hospitais brasileiros
e da criação da Anvisa (SOUZA, 2013). Enquanto agência reguladora, a Anvisa foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999
e caracteriza-se como autarquia de regime especial vinculada ao
Ministério da Saúde com a finalidade de “promover a proteção da
saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços, inclusive dos ambientes,
dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados,
bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos
alfandegados” (ANVISA, 2018b).
A ocorrência de mudanças no modo de administrar a saúde, a
necessidade de garantir a autossuficiência de sangue, hemocomponentes e hemoderivados do país, a importação maciça de insumos
hemoterápicos, as pressões dos atores sociais visando a melhorias
na qualidade da assistência prestada na saúde e em processos e
responsabilização dos gestores quanto à segurança transfusional
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levaram à promulgação da Lei 10.205/2001, conhecida como a
“Lei do Sangue” ou a “Lei Betinho”.
A principal característica dessa lei foi envolver em um mesmo
sistema as duas faces da atividade hemoterápica: de um lado, os
organismos de captação, processamento e distribuição/transfusão
de sangue (hemocentros); e, de outro, centros de produção de hemoderivados e demais produtos industrializados a partir do sangue.
Essa lei regulamenta a Política Nacional de Sangue para o Brasil, ratificando a proibição da comercialização do sangue e de seus derivados, buscando a garantia da autossuficiência do país na produção
de hemocomponentes e hemoderivados pretendendo a unificação
qualitativa da hemorrede, constituindo assim um sistema nacional
de sangue e regulamentando o parágrafo 4°, do artigo 199, da
Constituição Federal (BRASIL, 2001a). Também constam nessa lei as
atribuições específicas dos níveis federal, estadual e municipal para
a implantação/implementação do Sinasan (RODRIGUES, 2010).
A fim de assegurar a qualidade e a segurança no que tange às
ações relacionadas à Política de Sangue e a hemovigilância, considera-se a necessidade de política efetiva de vigilância sanitária para
a pós-utilização de produtos. Diante de inúmeras dificuldades em
se avaliar o desempenho dos produtos utilizados no país, da “falta de hábito” dos profissionais de saúde e gestores de serviços em
notificar a ocorrência de falhas envolvendo produtos e do fato de
que as notificações existentes não conseguiam atingir a quantidade
e qualidade de confiança desejáveis para fundamentar a tomada
de decisões por parte dos órgãos de vigilância sanitária, dentre outras, a Anvisa implantou em 2002 o Programa de Rede Sentinela
(RABÊLO, 2007).
A Anvisa, em cooperação técnico-financeira com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/Unesco) e com
a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), desenvolveu a Rede Sentinela com o intuito de
ampliar a sua capacidade reguladora. Para formar essa rede, foram
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convidados inicialmente cem hospitais de média e alta complexidade em todo território nacional, preferencialmente os que fizessem
procedimentos médicos com tecnologias médicas variadas e complexas e que desenvolvessem programas de residência médica. No
período de 2002 a 2004, ocorreu a adesão dos hospitais à Rede
Sentinela de forma voluntária e formalizada, e estes assumiram a
responsabilidade de implantar uma Gerência de Risco (FERNANDES,
2017; BRASIL, 2007).
A implantação da hemovigilância nessa rede restrita durou até
em torno do ano de 2006, quando um novo sistema de informação
foi adotado pela Anvisa, o Notivisa, com a finalidade de apoiar a vigilância pós-uso/comercialização de produtos de saúde. Esse novo
sistema foi oficializado em 2009 por meio da instituição do Vigipós,
um sistema desenvolvido para receber notificações de incidentes,
eventos adversos (EA), ou de queixas técnicas (QT) relacionadas ao
uso de produtos ou de serviços sob a atuação da vigilância sanitária
(FERNANDES, 2017; BRASIL, 2009).
A partir de então, a possibilidade de se notificarem ocorrências
de reações transfusionais (RT) foi aberta para os serviços de saúde
em geral, os gestores de saúde, tanto da esfera estadual como municipal, foram inseridos no processo e o acesso aos dados informados tornou-se possível.
No Brasil, a frequência absoluta das notificações de reações
transfusionais entre os anos de 2002 a 2015 aumentou de 160 para
12.841 ao ano, ou seja, houve um incremento de mais de 8.000%.
O aumento a partir de 2007 pode ser atribuído à utilização do Notivisa pelos serviços, e a partir de 2010 deve-se à obrigatoriedade
dos registros (ANVISA, 2016). No entanto, apesar desse acréscimo,
o quantitativo de subnotificações ainda é muito alto. Os parâmetros
internacionais afirmam que o percentual estimado é de 15%, mas,
segundo a Anvisa (2016), o parâmetro nacional não é conhecido.
Todas as notificações de reações transfusionais são “analisadas
com o objetivo de identificar a coerência e a completude da noti78
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ficação, bem como para identificar os eventos considerados ‘sentinela’: o óbito atribuído à transfusão, a contaminação bacteriana,
a reação hemolítica aguda imunológica, a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão e a doença transmitida pelo sangue”
(ANVISA, 2016, p. 12).
No conjunto dos processos e ações de hemovigilância cabe
aos serviços de hemoterapia investigar as reações transfusionais que
ocorrem em suas dependências, onde possuem ambulatórios transfusionais; atualizar informações sobre seus procedimentos; desenvolver
ações preventivas e corretivas adequadas quando da sua ocorrência;
recolher informações dos EAS sobre os eventos adversos ocorridos
naquelas instituições; e examinar as reações transfusionais que ocorrem no EAS no âmbito da investigação complementar. Quanto aos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, cabem a detecção, o diagnóstico e a investigação das reações transfusionais; a manutenção de
registros, no próprio serviço, dos eventos que ocorram e das medidas
de tratamento adotadas; bem como a sua notificação ao SNVS, por
meio do Notivisa, e a comunicação ao serviço produtor do hemocomponente (BRASIL, 2016a, 2016c).
No âmbito internacional, o Sistema de Hemovigilância varia entre
os países, inclusive no que tange à delimitação conceitual dos eventos. Segundo o Manual técnico de hemovigilância (ANVISA, 2003),
modelo do “Reino Unido (SHOT) considera um incidente como imediato aquele ocorrido até 24 horas após a transfusão”; “o modelo de
hemovigilância francês considera incidente imediato aquele ocorrido
até oito dias após a transfusão”; “o modelo de hemovigilância português considera incidente imediato aquele ocorrido até 24 horas e,
agudo, até oito dias após a transfusão”; “livros especializados consideram incidentes imediatos aqueles que ocorrem durante a transfusão
ou em até duas horas após” (ANVISA, 2003, p.11).
De acordo com o Marco conceitual e operacional de hemovigilância: guia para a hemovigilância no Brasil (BRASIL, 2015a), (a)
evento adverso do ciclo de sangue é qualquer ocorrência adversa
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associada a uma das etapas deste ciclo que possa vir a causar risco
para a saúde do doador ou do receptor, tendo ou não como resultado uma reação adversa; (b) os incidentes transfusionais são todos
os desvios dos procedimentos operacionais padrões (POPs) ou das
políticas de segurança doador ou receptor, no serviço de saúde, que
levem à transfusões ou doações inadequadas, e estas ocasionem ou
não reações adversas; e (c) reação transfusional é definida como um
efeito ou resposta indesejável observado em uma pessoa, associado
com a administração de hemocomponente, ou da interação entre um
receptor e o hemocomponente ou um produto biologicamente ativo.
Estima-se que 1 a 3% das transfusões sanguíneas resultem em
reações transfusionais, podendo ter variações quanto ao tipo de hemocomponente e/ou receptor (GUIMARÃES, 2005). No que tange às
reações transfusionais, cabe conhecer as categorias de classificação,
que variam de acordo com o tipo de transfusão (autóloga ou alogênica), com a gravidade (leve, moderada, grave e óbito), com o tempo
de sua manifestação (imediata ou tardia), com a doação (confirmada,
provável, possível, improvável, descartada e inconclusiva) e com a
extensão (locais e sistêmicas) (BRASIL, 2015a).
Quanto ao tempo de manifestação, as reações transfusionais
são classificadas em imediatas e tardias. As imediatas são aquelas que ocorrem desde o início da transfusão e até 24 horas após o
uso; já as tardias são as que acontecem depois de 24 horas do início da
transfusão. “Em geral, reações como a transmissão de doenças ou
a sensibilização a um aloantígeno só são detectadas anos após a
transfusão suspeita” (BRASIL, 2015a, p. 25).
A fim de reduzir os riscos para as reações transfusionais, recomenda-se que, durante o período de transfusão, o paciente seja observado
nos primeiros dez minutos iniciais da transfusão por profissional capacitado para esse fim e que ele permaneça ao seu lado, observando
possíveis reações (BRASIL, 2017). Na presença de um ou mais sinais e
sintomas de uma reação transfusional, a equipe de enfermagem deverá ser capaz de tomar as medidas cabíveis para cada um dos tipos de
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reação (MATTIA; ANDRADE, 2016). Cabe destacar que, em relação
aos dados pré-transfusionais, existe a necessidade de apresentar, além
dos sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura), data e hora de início da transfusão, via de acesso (periférico, central, port-a-cath), local do acesso, dispositivo utilizado
(único, compartilhado), orientação do paciente ou responsável sobre o
procedimento e campo para observações. Essa ação é imprescindível
para orientar os cuidados no processo, além de auxiliar no advento de
uma reação, seja para estabelecer o diagnóstico ou realizar o cuidado
a ser prestado ao paciente (DIAS, 2009).

Processo de trabalho na hemovigilância
Sabe-se que o termo “trabalho” se caracteriza como atividade
produtiva que visa a uma determinada finalidade e que pode ter
por resultado um objeto palpável (por exemplo, em hemoterapia,
um concentrado de hemácias) ou um efeito útil (por exemplo, a
realização de uma técnica de tipagem ABO Rh em uma unidade de
hemoterapia). Nesse caso, especificamente, o produto é um serviço
(SOUZA; COSTA, 2009).
Em seus estudos, Mendes Gonçalves (1992) analisa alguns
componentes do processo de trabalho: o objeto, que representa o
que vai ser transformado (matéria-prima); os meios (instrumentos
materiais: equipamentos, material de consumo etc.; e não materiais: os saberes) que atuarão sobre o objeto; os agentes (sujeitos da
ação, podendo ser de caráter coletivo ou individual); e a finalidade
(PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008, p. 321, 322).
Em saúde, o objeto pode vir a ter diversas dimensões: biológica, psicológica, social e cultural. Isso possibilita a construção da
atenção integral, atendendo às necessidades em saúde por meio de
diferentes profissionais (OLIVEIRA et al., 2006). A finalidade é originada pela assimilação das necessidades que demandam esse trabalho, e então se passa a ter a exigência e a necessidade de diversos
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profissionais que tenham o propósito de contribuir para o resultado
final: a assistência em saúde. Evidencia-se que a organização e o
envolvimento de diversos profissionais de saúde são fundamentais
para o alcance de uma assistência de qualidade, na qual se busca
a integralidade (PIRES, 2008).
O trabalho em saúde está inserido no chamado “setor de serviços”. Na saúde, percebe-se que o produto não é algo material,
não é um objeto, mas um efeito útil do trabalho (“normalização
das funções do corpo”), pois, à medida que o produto é gerado na
atividade do trabalho, ele é imediatamente consumido, e o consumidor atua nesse processo (SOUZA; COSTA, 2009). Nesse sentido,
verifica-se a existência do trabalhador coletivo e a necessidade de
formação de equipes multiprofissionais, com os saberes interdisciplinares, para agir sobre os vários aspectos do objeto do trabalho em
saúde (SOUZA; COSTA, 2009). Tal perspectiva é confirmada por
Almeida Filho (1997) quando propõe ser a transdisciplinaridade a
possibilidade de comunicação não entre campos dos saberes das
disciplinas, mas entre os agentes de cada campo, através da circulação não dos discursos, mas dos atores sociais que os realizam e
os verbalizam (ROCHA; ALMEIDA, 2000).
Por isso, ao trazer a discussão do processo de trabalho em saúde no âmbito da hemovigilância, e, portanto, para a prática transfusional, inserida no campo da Vigilância Sanitária (sistematizada na
Figura 2, a seguir), os elementos constitutivos podem ser sistematizados a partir das contribuições de Souza e Costa (2009) da seguinte
forma: a) objeto de trabalho: produtos (hemocomponentes), serviços
(processamento do sangue, realização de técnicas imunohematológicas pré e pós-transfusionais), processos (transfusão de hemocomponentes, acompanhamento da transfusão e rastreamento das bolsas
transfundidas no momento pós-transfusional) e ambiente (unidade de
hemoterapia, ambulatório, internamento hospitalar); b) meios de trabalho: instrumentos materiais ou tecnologias de intervenção (materiais
de consumo, centrífugas, geladeiras, técnica gel), normas técnicas e
82

MARILUCE KARLA BOMFIM DE SOUZA (ORG.)

jurídicas e saberes (Legislação, RDCs, Portarias, Procedimentos Operacionais Padrão, cartilha de direitos e do paciente); c) agentes de
trabalho: trabalhadores que atuam na prática transfusional (médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem, bioquímicos e técnicos de laboratório, assistentes administrativos); d) produto do trabalho: exames
imuno-hematológicos, hemocomponentes compatíveis com receptores; e e) finalidade do trabalho: transfusão de hemocomponentes corretamente recomendada, realizada de forma segura e bem-sucedida,
com melhoria do estado geral da saúde do receptor.
FIGURA 2 — DESENHO DO REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO
EM SAÚDE, NO ÂMBITO DA HEMOVIGILÂNCIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

HEMOVIGILÂNCIA

↑

↑

MEIOS

↑

↑

OBJETO

HEMOTERAPIA

AGENTE

PRODUTO

PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE

Legenda: R.T. = Reações Transfusionais
Fonte: Adaptado de Souza (2007).

Desse modo, o desenvolvimento do processo de trabalho, em
particular na prática transfusional, deve ter em conta a prevenção e
redução das reações transfusionais, cabendo destacar a importância
de cada elemento constitutivo. Nesse sentido, a disponibilidade, o uso
de instrumentos e as diversas tecnologias, incluindo materiais, equipamentos, normativas e saberes devem ser considerados. Como exemplo, citam-se os Guias Orientadores da Boa Prática de Cuidados,
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pois, quando rigorosamente elaborados e utilizados, podem servir
como uma base para sistematizar as intervenções de profissionais de
saúde, adequando a eficiência e a segurança da ação à eficácia do
resultado. As vantagens da utilização de um Instrumento de Boas Práticas podem ser evidenciadas tanto para os profissionais quanto para
os pacientes e as organizações (SBIBAE, 2014). Para os profissionais,
percebe-se uma melhoria na qualidade da prática clínica pois os procedimentos técnicos são realizados com pouca variação metodológica e permanecem disponíveis como orientações escritas e eficazes,
permitindo identificar as áreas com maior necessidade de treinamento
ou capacitação. Para os pacientes, garante acesso à informação mais
facilmente, submissão às práticas mais seguras e eficazes e cuidados
mais coerentes, com pouca variação. E, para as organizações, possibilita melhoria da eficiência dos serviços, otimização dos recursos,
melhor observância nas necessidades de capacitação da equipe e
melhoria na qualidade em saúde (MATEUS et al., 2007).
No que tange aos agentes de trabalho nessa prática, até a
década de 1960 não havia exigência de formação específica para
atuar na área de hemoterapia. Embora hoje exista uma política do
Ministério da Saúde visando à formação de trabalhadores do setor
público ainda não havia naquela época qualquer regulamentação
do trabalho técnico e não havia exigência formal para o exercício da
atividade (CHAGAS et al., 2013). No entanto, verifica-se que, conforme ocorrem as regulamentações, não havia a clareza sobre qual
deveria ser o nível (médio ou fundamental) ou o tipo (habilitação)
de formação do profissional que ali atuaria. À medida que foram
sendo estabelecidas as normas técnicas6, oriundas das ações de vi6
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A Portaria Federal nº 121, de 24 de novembro de 1995, da Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, instituiu o “Roteiro para inspeção em unidades hemoterápicas” e as
“Normas gerais de garantia de qualidade para unidades hemoterápicas” (BRASIL, 1995a).
Foi complementada pela Portaria nº 127, da Secretaria de Atenção à Saúde, que instituiu o
Programa Nacional de Inspeção em Unidades Hemoterápicas (PNIUH). Em 1996, a Portaria
nº 1.840 criou o Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em Sorologia para
Unidades Hemoterápicas (PNCQES) (BRASIL, 1995b).
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gilância sanitária — principalmente sob a perspectiva do controle de
qualidade —, foram sendo evidenciados quais são os profissionais
mais habilitados para atuar nos serviços hemoterápicos. As especificações desse setor tornam claras a presença de profissionais de
nível médio do campo da enfermagem (auxiliares e técnicos) e de
auxiliares e técnicos de laboratório, além das demais profissões de
nível superior. Nas últimas décadas, houve progresso em relação à
prática assistencial hemoterápica e a presença do profissional com
conhecimento específico na área de atuação tornou-se fundamental
(FLORIZANO; FRAGA, 2007).
Assim, quanto aos agentes das práticas transfusionais, cabe
destacar o trabalho médico e de enfermagem dos bioquímicos e dos
técnicos de laboratório. Segundo Ferreira et al. (2007), nas práticas
de transfusão sanguínea, a responsabilidade pela prescrição médica
no ato transfusional é do médico, porém o enfermeiro e sua equipe
desenvolvem atividades em várias áreas da hemoterapia, como triagem clínica do doador, coleta de sangue, procedimento transfusional de hemocomponentes e auxílio no cuidado diante de reações,
caso elas ocorram. Os bioquímicos e técnicos de laboratório, na
área atuam principalmente na parte de processamento, armazenamento, distribuição de hemocomponentes e realização dos testes
pré-transfusionais (BRASIL, 2014).
Como a finalidade do trabalho em hemovigilância do receptor
é a transfusão de hemocomponentes bem recomendada, realizada
e bem-sucedida, a prevenção e redução de reações transfusionais
constituem-se como parte, e, com o intuito de evitar os possíveis danos
que podem ser gerados pela transfusão de sangue, os registros são
elementos imprescindíveis ao cuidado do paciente (BRASIL, 2015a).
Fica evidente que a segurança na transfusão e a gestão da
qualidade estão diretamente relacionadas entre si, uma vez que
qualidade nos serviços de saúde significa oferecer menor risco ao
paciente a partir da instrumentalização e da busca da ampliação do
cuidado e do benefício (BRASIL, 2013a). Para isso, faz-se necessária
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a busca de um planejamento e de uma política de gerenciamento de
riscos, por exemplo, protocolos consolidados na organização, pois
isso contribui para a segurança e beneficia as partes interessadas:
o paciente, o profissional de saúde e a instituição (SBIBAE, 2014).
Assim, confirma-se que são de fundamental importância a qualificação e o aperfeiçoamento da gestão pública na área de sangue e hemoderivados no processo de construção do SUS (MENDES, 2012).
Nota-se, portanto, que a segurança transfusional, além de processos, depende de profissionais treinados e capacitados, comprometidos com a realização de um trabalho completo e competente.
Além disso, ter disponíveis procedimentos escritos adequados que
ofereçam à equipe instruções corretas e consistentes sobre como
proceder durante todo o ciclo do sangue e os cuidados com paciente receptor de transfusão certamente contribui para aumentar
a segurança transfusional. De maneira geral, o sucesso e a garantia dos cuidados dependem do envolvimento de toda a equipe de
atendimento; ademais, recomenda-se que ela deva ser capacitada
para trabalhar com extremo cuidado e com alto nível de proficiência
(FERREIRA et al., 2007).

Antigos e novos desafios
Fica destacado que o ato transfusional não é isento de riscos,
apesar de todo o conhecimento reunido e utilizado até os dias atuais. A questão da segurança e da notificação das reações transfusionais, como ação da hemovigilância, são fundamentais ao contínuo
aperfeiçoamento da qualidade desses produtos, sendo, portanto,
imprescindíveis.
A literatura internacional mostra que as reações transfusionais
imediatas são predominantes, embora a proporção seja diferente
da realidade brasileira. A adoção de estratégias de rotina no tratamento dos hemocomponentes, como a utilização da leucodepleção universal e de bolsas-satélites para a coleta do volume inicial
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do sangue antes da deposição na bolsa a ser armazenada, podem
explicar por que alguns países conseguiram uma expressiva diminuição de algumas reações transfusionais imediatas.
Sugere-se, para a gestão de uma unidade de hemoterapia em
particular, a efetividade da educação permanente para os agentes,
considerando os temas relacionados à hemoterapia e à hemovigilância, pois a terapia transfusional é complexa e exige conhecimentos específicos em todo o seu processo. Além disso, à gestão/aos
gestores propõe-se o encorajamento de uma cultura de trabalho de
equipe e de melhoria da qualidade, inclusive com ênfase na segurança do ato transfusional.
Assim, constituem-se desafios para os gestores e para os profissionais de saúde no desenvolvimento do processo de trabalho
em hemoterapia e hemovigilância a implantação e a manutenção
de tecnologias e procedimentos, bem como o desenvolvimento de
ações, em geral, que contemplem a segurança do paciente e a segurança transfusional para redução dos riscos e atenuação dos danos causados pelos eventos e reações transfusionais.
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CAPÍTULO 3

Aspectos éticos da gestão dos resíduos
infectantes dos hemocentros
Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza

Ao contrário do que estabelecem normas regulamentadoras como a
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Resolução nº 358/2005
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a Norma
Brasileira nº 12.809/2013 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os estudos científicos demonstram ser desnecessário
— como medida de proteção à saúde — e custoso o tratamento
especial dos resíduos sólidos que contêm substâncias infectantes ou
biológicas mediante inativação microbiológica por meio de incineração, autoclavagem ou exposição a micro-ondas (KALNOWSKI
et al., 1983; ZANON, 1990; FERREIRA, 1995; SALKIN, 2003;
BLENKHARN, 2005, 2006, 2007; BORG, 2007; KIPERSTOK, 2015;
MOL et al., 2015).
Essas pesquisas mostram, inclusive, que, ao se seguir uma rota
simplificada, o risco do manejo pode ser reduzido. Demonstram,
também, que o custo do tratamento de resíduo atualmente utilizado
nos hemocentros, conforme determinam as normas, é muito mais
elevado do que o custo do tratamento do lixo doméstico, cujo nível
de risco pode ser significativamente maior. Os estudos apontam,
ainda, que não há apenas os custos financeiros, mas também existe
o impacto ambiental a ser considerado, já que a autoclavagem, a
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incineração ou o uso de micro-ondas para esterilizar os resíduos
dos serviços de saúde consomem muita energia e liberam poluentes.
Apesar dessas evidências, a grande maioria das 72 instituições
de operadores da cadeia de hemocomponentes que participaram
de consulta pública acerca de uma norma específica da Anvisa
(RDC 306/2004), não considera necessário mudar o atual padrão
de tratamento (CARDOSO, 2017).
Além disso, a mídia se mantém alheia ao tema da racionalização dos processos de tratamento de resíduos de serviços de saúde,
apenas divulgando campanhas de doação de sangue ou, eventualmente, repercutindo incidentes irrelevantes. As poucas notícias que
abordam a questão dos resíduos concentram-se em denúncias do
não cumprimento das normas (CARDOSO, 2017).
Ainda mais curiosamente, dois documentos da Organização
Mundial da Saúde (OMS), adotados pelo Comitê de Expertos em Padronização Biológica, com critérios para a avaliação de sistemas regulatórios nacionais de sangue e hemoderivados e com orientações
para o gerenciamento de sangue e hemoderivados não abordam o
tratamento dos resíduos (WHO, 2012, 2017).
Como entender essa posição dos operadores e das agências
reguladoras e essa omissão da mídia e da OMS? Não está claro
que a adoção do tratamento especial configura um desperdício de
recursos, tanto financeiros quanto ambientais? E que, sendo desperdício, trata-se, se não de um problema estritamente econômico,
certamente de uma questão ambiental e de um problema ético?
Do ponto de vista econômico, o gasto com o tratamento especial dos resíduos de serviços de saúde é, provavelmente, um
problema para quem paga. Os proprietários dos serviços de saúde
privados e os gestores dos serviços públicos (nesse caso, representando os cidadãos que pagam impostos), em tese, prefeririam não
ter que arcar com esse custo financeiro. E os cidadãos, se conscientes dos efeitos negativos sobre os recursos naturais, tampouco
gostariam de arcar com o custo ambiental.
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Há que se reconhecer, contudo, que os recursos financeiros gastos com essa atividade são receita e fonte de renda para quem os recebe: todas as pessoas que financiam, produzem e/ou comercializam
bens e serviços necessários ou utilizados para execução do tratamento
especial não devem, em tese, considerar esse gasto um problema.
Se, do ponto de vista econômico, o desperdício de recursos
pode ou não ser um problema, a depender de quem analisa a situação, ambientalmente e eticamente, uma ambivalência desse tipo
não tem sentido, dado que o meio ambiente e a ética se referem ao
bem comum.
Do ponto de vista ambiental, o valor maior é o da sustentabilidade, cuja melhor definição talvez seja aquela adotada pelo famoso
relatório de Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009, p. 205, tradução nossa):
“a questão da sustentabilidade é sobre o que deixamos para as gerações futuras e se deixamos recursos suficientes de todos os tipos
para lhes proporcionar conjuntos de oportunidades pelo menos tão
grandes quanto as que tivemos”.
Com base nessa definição, o tratamento especial de resíduos
dos serviços de saúde poderia ser considerado adequado se fosse
necessário para evitar um aumento significativo de riscos e danos
relacionados à transmissão de doenças para a população. Com
efeito, nesse caso, o não tratamento dos resíduos estaria deixando o
ambiente mais perigoso e, portanto, menos favorável ao bem-estar
das atuais e das futuras gerações. Todavia, sendo desnecessário,
esse tratamento especial tampouco contribui com a sustentabilidade: está gastando recursos ambientais que poderiam ser preservados ou poderiam ter outras aplicações efetivamente úteis.
Este texto, contudo, não se propõe a discutir os aspectos econômicos ou ambientais do problema, bem analisados nos estudos
supracitados, mas sim a explorar os seus aspectos éticos.
As considerações éticas surgem quando há uma preocupação genuína com as consequências das ações de uns seres humanos sobre
outros e sobre o ecossistema como um todo. Nesse caso particular,
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busca-se analisar a ética por trás da alocação de recursos em processos em que se tem uma percepção do risco baseada mais em considerações estéticas do que em cálculos de risco tecnicamente validados.
Certamente, o interesse pelo bem-estar dos outros seres humanos
e da vida em geral, isto é, a conduta ética, tem a ver com as emoções
e não apenas com a racionalidade, sendo um processo fundamentalmente biológico. Usualmente, não se percebe a base emocional da
conduta ética porque não se dá valor às emoções e se pretende que
as ações deveriam ter apenas fundamentos racionais. Assim, é importante fazer a discussão dos aspectos éticos do tratamento dos resíduos
dos hemocentros tendo em conta não apenas os cálculos racionais,
mas também os afetos que mobilizam todos os interessados.
Do ponto de vista filosófico, a questão pode ser examinada a
partir de diferentes perspectivas conceituais. A seguir, são apresentadas três das perspectivas mais influentes no debate acerca da ética,
buscando-se analisar o caráter moral ou imoral da ação de tratar de
modo especial os resíduos dos hemocentros.

A abordagem utilitarista
A primeira perspectiva é a do utilitarismo, segundo a qual uma
ação é moral quando tem como fim promover “a maior felicidade
possível, compartilhada pelo maior número possível de pessoas”
(BECCARIA, 1764 apud ABBAGNANO, 2007, p. 986).
Adotando-se esse princípio, há que se perguntar quais as consequências de alocar recursos para tratar de modo especial os resíduos dos hemocentros.
Como já se disse, as consequências conhecidas são: não se
eliminam os riscos de transmissão de doenças (ao contrário, a manipulação exigida pelo tratamento especial pode aumentar o risco
para as pessoas diretamente envolvidas) e gastam-se, portanto, sem
necessidade, recursos que faltam para outras ações amplamente reconhecidas como necessárias no próprio setor da saúde.
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Os recursos financeiros alocados no tratamento especial dos resíduos dos hemocentros teriam consequências muito mais úteis se destinados para expandir a cobertura ou melhorar a qualidade dos serviços
de saúde, sejam preventivos, sejam curativos. Nesse sentido, vários estudos atestam a existência de um significativo subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) (PAIM, 2016; VIEIRA; BENEVIDES, 2016),
o que torna ainda mais grave o desperdício de recursos.
Enfim, dada a pletora de problemas de saúde na população
— e os brasileiros estão entre os povos com perfil epidemiológico
mais complexo, pois associam altas prevalências de enfermidades
infecciosas, doenças não transmissíveis e traumas decorrentes da
violência — e a escassez de recursos para enfrentar todos esses
problemas, não parece moral reservar dinheiro para realizar ações
ineficazes ou, mais precisamente, inúteis como o tratamento especial dos resíduos dos hemocentros.
Ademais, há as consequências ambientais. Com efeito, é bem
sabido que o processo de esterilização dos resíduos dos hemocentros não apenas gasta grande quantidade de energia, mas também
gera elementos poluentes, como a fumaça da incineração. Dessa
forma, o tratamento especial produz efeitos que erodem a sustentabilidade ambiental, prejudicando todas as formas de vida.
Antes, contudo, de se concluir que o sistema atual de tratamento dos resíduos dos hemocentros não é uma ação moral, na
perspectiva do utilitarismo, é preciso analisar a questão da equidade
ou da justiça social. De fato, há uma tensão permanente entre os
princípios da utilidade e da equidade que, do ponto de vista ético,
deve ser ponderada sempre.
Muitas vezes, a ação que produz o bem para o maior número
de pessoas também produz o mal para algumas pessoas, sendo,
eventualmente, um mal de efeitos muito mais importantes do que o
bem produzido para a maioria.
Cabe, então, perguntar-se se o tratamento especial dos resíduos dos hemocentros não estaria protegendo algumas (ou mesmo
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poucas) pessoas que, do contrário, teriam riscos elevados de contrair alguma doença transmitida por esses resíduos. Será que não
realizar o tratamento especial, ainda que sendo a opção de interesse
da maioria, estaria pondo em risco, injustamente, as pessoas que,
por exemplo, manipulam diretamente os resíduos?
Ora, as informações científicas disponíveis indicam que nenhum grupo está exposto a um risco maior com o não tratamento.
As pessoas responsáveis pela manipulação direta dos resíduos, ao
contrário, estão mais expostas à transmissão de doenças com o tratamento especial, que é mais longo e exige mais manobras do que
o tratamento dado ao lixo comum.
Enfim, o tratamento especial dos resíduos dos hemocentros
está longe de produzir consequências positivas para o maior número possível de pessoas e o fato de ele não ser adotado não
prejudica a ninguém, não sendo, portanto, uma ação moral da
perspectiva do utilitarismo.
Tendo sido analisado pela ótica do utilitarismo, vale examinar
o caráter ético ou aético da ação de tratar de forma mais custosa
os resíduos dos hemocentros por uma segunda perspectiva, também
muito influente, que é a da ética kantiana.

A ética kantiana
Kant (2011) propõe o conceito de imperativo categórico, de acordo com o qual só é moral a ação que possa ser elevada à condição
de lei universal a que todo ser dotado de razão se obriga a obedecer.
Assim, uma ação tem seu valor moral determinado não pelo
fim que alcança ou almeja alcançar, mas sim por ser (ou não) realizada com base na consciência do dever estabelecido pela razão. A
moralidade de uma ação não depende do seu objeto, mas somente
da vontade livre e consciente que a determinou.
E o dever que move a ação moral é o reconhecimento da existência de outros seres racionais, acompanhado da exigência de se

108

MARILUCE KARLA BOMFIM DE SOUZA (ORG.)

comportar em face deles com base nesse reconhecimento. Por isso,
é imperativo que se trate sempre a humanidade, tanto a si próprio
quanto ao outro, como fim em si mesmo e nunca como um meio
para outros fins Kant (1785/2011).
Em certo sentido, o imperativo categórico pode ser aproximado da expressão comum a diferentes tradições filosóficas e religiosas que diz “não faças aos outros aquilo que não queres que
façam contigo”.
Dito isso, pode-se indagar: tratar de modo especial os resíduos dos hemocentros pode ser considerado um dever moral ou um
imperativo categórico? Claramente, a resposta é não: nenhum ser
humano estará sendo tratado como um meio (e não como um fim)
pelo fato de os microrganismos presentes nos resíduos dos serviços
de saúde não serem inativados. Ou ainda: nada estará sendo feito
aos outros que não deva ser feito a si próprio.
Pode-se perguntar também sobre a opção inversa: tratar os
resíduos dos serviços de saúde como se trata o lixo doméstico é um
imperativo categórico? Considerando-se que o tratamento especial
significa desperdiçar recursos, a resposta é sim: com o tratamento
comum, a sustentabilidade e a qualidade de vida estariam sendo
promovidas da mesma forma e, portanto, a humanidade estaria
sendo tratada como um fim em si mesmo e algo desejável para
cada um estaria sendo feito a todos.
Se nem o utilitarismo, nem a ética de base kantiana consideram
o tratamento especial dos resíduos dos hemocentros uma ação moral, será que a perspectiva nietzschiana, também bastante influente,
o consideraria?

A perspectiva nietzschiana
Nietzsche (2009) propõe a inversão dos valores morais prevalentes, que considera frutos do ressentimento e antagônicos aos
valores vitais. O ressentimento é o ódio dos fracos aos fortes que
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conduz à definição da fraqueza como o valor supremo. Para ele,
essa definição contraria a vontade de potência, ou seja, a aceitação
e a celebração da vida que constituiriam a natureza própria dos
seres humanos.
Nietzsche critica ainda a ideia kantiana de um dever moral a
priori, anterior a qualquer experiência e estabelecido pela razão
que reconhece a existência de outros seres racionais e exige que
sejam adotadas condutas condizentes com esse reconhecimento.
Para ele, o comportamento orientado pelo reconhecimento da
existência de outros seres racionais — fundamento da moral, para
Kant —, já é em si um valor moral e, portanto, não pode ser o
fundamento da moralidade. A moral reflete necessariamente estruturas sociais, psicológicas e históricas e, portanto, elevar uma
moral ao patamar de universal é uma maneira de impor um valor
particular (OLIVEIRA, 2010).
De acordo com Nietzsche, é a vontade de potência, como a
verdadeira natureza humana a se realizar, que pode indicar o que
é moral ou virtuoso. E é virtude toda paixão que diz sim à vida e
ao mundo:
a altivez, a alegria e a saúde; o amor sexual, a inimizade e a
guerra; a veneração, as belas aptidões, as boas maneiras, a
vontade forte, a disciplina da intelectualidade superior, a vontade de potência, o reconhecimento para com a terra e para com
a vida: tudo o que é rico e quer dar, quer recompensar a vida,
dourá-la, eternizá-la e divinizá-la. (NIETZSCHE, 2008, p. 160)

Como se pode depreender dessa definição, ao contrário das
visões utilitarista e kantiana, a tábua de valores nietzschiana não traz
nenhum critério claro para julgamento do valor moral de uma ação
específica. Não é à toa, portanto, que se fala do “relativismo axiológico” de Nietzsche: já que não há nenhum fundamento absoluto
para a moralidade — nem Deus, nem a Razão —, o caráter moral
ou imoral de uma ação pode ser estabelecido de diferentes formas
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por julgadores diversos, sem que nenhuma forma seja superior à
outra. Ou ainda de modo mais radical: se não há fundamento para
a moralidade, não faz sentido discuti-la. Aliás, essa é uma pergunta
de Habermas, lembrada por Oliveira (2010): será que, com Nietzsche,
chegou-se ao esgotamento total da razão como norte determinante
das ações humanas?
Oliveira (2010) acha que não e sugere uma interessante articulação entre as perspectivas nietzschiana e kantiana que, preservando a crítica de Nietzsche à circularidade do imperativo categórico
de Kant (um dever moral como fundamento da moral), identifica um
fundamento racional para a moralidade.
Nessa linha, Oliveira (2010) propõe o que chama de “moral
mínima”, por se instituir não como uma afirmação de como se comportar, mas como uma negação, ou seja, como uma orientação
de como não se comportar. Ao invés do “age de tal modo que tua
ação possa ser elevada à condição de lei universal”, como diz Kant,
Oliveira (2010, p. 171) recomenda: “age de tal modo que tua ação
nunca se torne um valor absoluto”.
Dessa maneira, preserva-se a ideia nietzschiana de que não
existe fato moral a priori, independente das estruturas históricas, mas
se evita o relativismo que impede a realização de qualquer julgamento moral. Não se trata — é importante salientar — de encontrar
um (impossível) fundamento absoluto para a ética, que se confundiria com a descrição da essência do bem, mas sim de se pactuar um
fundamento jurídico de ordenação das relações interpessoais que
assegure a possibilidade de diálogo entre diferentes interpretações
morais, evitando que uma dada interpretação se torne absoluta e
passe a ser o critério único de julgamento moral. Nas palavras de
Oliveira (2010, p. 187), “o único interesse universalizável é a preservação dos interesses individuais”.
Enfim, se a perspectiva estritamente nietzschiana não fornece
um critério claro para o julgamento moral de uma ação específica
(no caso, o tratamento especial dos resíduos dos hemocentros), a

GESTÃO E VIGILÂNCIA DO SANGUE E DE MEDICAMENTOS

111

articulação entre as formulações de Kant e Nietzsche, feita por Oliveira, parece fornecer.
Na verdade, o que a máxima do “age de tal modo que tua
ação nunca se torne um valor absoluto” define como norte ético é
que os diversos envolvidos com a questão do tratamento especial
dos resíduos possam manifestar seus interesses e suas interpretações, respeitando as manifestações de todos. Isso estando garantido, qualquer ação será moral e a questão do tratamento especial
dos resíduos desloca-se para o âmbito das relações sociais e históricas, ou seja, da política.
Dito de outro modo, para se julgar o valor moral do tratamento
especial, há que saber se houve a explicitação dos interesses envolvidos e, em consequência, se se chegou a um acordo quanto à
decisão de adotá-lo. Como os efeitos do tratamento especial atingem a todos, a decisão sobre sua adoção deveria envolver a todos
para que pudesse ser considerada ética. Há, por exemplo, que se
perguntar: todos os interesses foram explicitados no momento da
elaboração das normas regulamentadoras pela Anvisa, pelo Conama e pela ABNT? Em que medida essas normas resultaram de um
acordo entre todos os interessados no assunto?
Enfim, se dos pontos de vista do utilitarismo e da ética kantiana
o tratamento especial dos resíduos dos hemocentros é uma ação
imoral, da perspectiva nietzschiana, modificada por Oliveira, a definição acerca do caráter moral do tratamento especial dependerá do
acordo a ser feito entre todos os cidadãos.

A justiça processualista e a alocação de recursos na
saúde
Da perspectiva nietzschiana, então, a questão central passa a
ser como propiciar a deliberação democrática no processo de tomada de decisão acerca do tratamento dos resíduos. Nesse ponto,
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as reflexões de Norman Daniels (2001) sobre a justiça e a saúde
são úteis.
Com efeito, buscando sistematizar uma teoria sobre a justiça
na saúde e na atenção à saúde, Daniels reconhece que, frequentemente, não há consenso sobre os princípios morais que devem
orientar as decisões relativas à alocação de recursos. Nesses casos,
o autor propõe que se adotem procedimentos que todos possam
aceitar como uma maneira justa de resolver disputas. Trata-se, assim, de praticar a justiça processual ou procedimental, como sugere
John Rawls, para determinar o que é justo ou moral quando faltam
acordos prévios sobre princípios.
Daniels apresenta, então, as condições requeridas para que
seja justo um processo de tomada de decisões acerca da alocação
de recursos escassos diante de múltiplas necessidades de saúde.
Se a questão do tratamento dos resíduos dos hemocentros,
assim como a alocação de recursos para outras ações de saúde,
exige um processo participativo para que se chegue a uma decisão
moralmente válida, as condições descritas por Daniels merecem
ser examinadas.
As quatro condições de um processo moralmente justo de tomada de decisão sobre a alocação de recursos em saúde são:
a publicidade, a relevância, a apelação e a obrigatoriedade do
cumprimento das três condições anteriores. Juntas, tornam as
instituições e os indivíduos responsabilizáveis (accountable) pelas
decisões que tomam.
A publicidade se refere à exigência de que as decisões e suas
justificativas sejam divulgadas e acessíveis a todos os interessados.
Desse modo, todos têm a oportunidade de interferir e questionar.
Além disso, com o passar do tempo, a publicidade permitirá que se
estabeleça um tipo de jurisprudência que orientará novas decisões,
favorecendo que se desenvolvam práticas institucionais reflexivas,
comprometidas com a transparência e a coerência na fundamentação das razões.
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A relevância alude à necessidade de que as justificativas das
decisões estejam baseadas em razões (provas, valores e princípios)
que possam ser aceitas como relevantes por pessoas imparciais
e dispostas a cooperar para o bem comum. Daniels (2001) dá o
exemplo dos esportes: as pessoas normais preferem jogar respeitando as regras pactuadas. Assim, o respeito às regras precede e é mais
relevante para a realização do jogo do que o resultado concreto de
uma competição específica. Do mesmo modo, a observância das
razões que sustentam as justificativas das decisões sobre a alocação
de recursos precede e é mais importante do que o mérito eventual
de uma decisão. Mesmo quem não concorda com a escolha tomada é capaz de aceitá-la pois reconhece que foram obedecidas às
regras do jogo, isto é, a decisão se baseou em razões relevantes.
A condição de relevância tem duas restrições destacadas por
Daniels (2001).
A primeira é que não se deve julgar o caráter moral de uma
decisão sobre a alocação de recursos com base na identificação de
quem é beneficiado ou prejudicado. Decisões sobre alocação de
recursos sempre têm consequências vantajosas para uns e desvantajosas para outros, logo, o fato de haver vantagem ou desvantagem
não é, em si, uma razão significativa para definir a moralidade de
uma decisão. Se, contudo, alguém é beneficiado por uma decisão
específica, ao mesmo tempo em que outros em situação similar são
prejudicados, a moralidade dessa decisão deve ser questionada. De
modo semelhante, se uma decisão prejudica um indivíduo ou um
grupo mais do que alguém precisaria ser prejudicado, considerando-se as alternativas disponíveis, essa também é uma decisão moralmente questionável.
A segunda restrição se refere ao valor relativo, em termos de
custo-efetividade, de um determinado tratamento de saúde. Para Daniels (2001), a comparação entre relações custo-efetividade só é um
critério justo para decisões relativas à alocação de recursos se está
associada ao atendimento das diversas necessidades de saúde da
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população. Saber quais das necessidades podem ser atendidas por
meio de intervenções com relações custo-efetividade mais vantajosas
pode ajudar o responsável pela decisão a ser mais justo. Todavia, se
o argumento está associado aos efeitos nos ganhos econômicos do
prestador ou do financiador de serviços, o argumento da relação custo-efetividade provavelmente deixa de ser moralmente válido.
Daniels (2001) acrescenta que essas restrições da condição de
relevância têm consequências para o debate sobre a legitimidade
dos processos democráticos. Quando estão em questão diferenças
fundamentais relativas a valores morais, a deliberação democrática
não pode se basear apenas na vontade da maioria. Mais do que
isso, a deliberação deve, necessariamente, estar alicerçada em razões aceitáveis por todas as partes envolvidas que se encontram em
busca de termos de cooperação justos. Se é preciso confiar em um
voto de maioria para resolver uma divergência de ordem moral, as
razões devem se restringir àquelas amplamente reconhecidas como
relevantes. Assim, o processo de deliberação pode ser considerado
verdadeiramente democrático quando a maioria não exerce o poder
bruto do maior número de votos, mas se orienta por razões aceitáveis para todos os interessados em termos de cooperação justos.
Depois da publicidade e da relevância, a terceira condição de
um processo moralmente justo de tomada de decisão sobre a alocação de recursos em saúde é a possibilidade de apelação. Trata-se
da existência de algum mecanismo para recorrer e rediscutir decisões, incluindo a oportunidade de revisá-las à luz de novos fatos ou
novos argumentos.
A quarta condição, por fim, se atém à obrigatoriedade do cumprimento (enforcement) das três condições anteriores. Dito de outro
modo, é imperativa a existência de mecanismos de regulação pública ou voluntária do processo de deliberação de modo a assegurar
que as três condições anteriores sejam cumpridas.
A apelação e a obrigatoriedade de cumprimento de todas as
condições complementam os requerimentos de publicidade e rele-
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vância. Daniels mostra que, quando se questiona, em âmbito de
recurso, uma decisão, e os resultados do questionamento levam à
reconsideração do mérito da decisão, o processo de tomada de
decisão se torna iterativo de uma maneira que amplia a informação
e a discussão. Desse modo, partes que estavam excluídas, ou cujas
posições não tinham sido claramente levadas em conta, encontram
um canal para se expressar. Mesmo que a possibilidade de apelação e a existência de regulação não sejam suficientes para tornar
os peticionários parte das instâncias de tomada de decisão — talvez
nem seja essa a intenção deles —, permitem-nos, sem dúvida, que
passem a ter um papel mais efetivo no processo de deliberação.
Esses mecanismos de apelação e regulação podem, assim, assegurar a responsabilização (accountability) das organizações pelas
consequências das decisões que tomam sobre alocação de recursos.
Além disso, os arranjos requeridos pelas quatro condições
fornecem o arcabouço para processos democráticos mais amplos,
que, em última instância, têm a autoridade e a responsabilidade por
garantir a justeza das decisões.
Juntas, essas condições tornam as instituições e os indivíduos
que tomam as decisões “responsáveis pela razoabilidade” (accountable for reasonableness) das decisões que tomam. Daniels (2001)
conclui afirmando que responsabilizar os que decidem pelas consequências de suas decisões é a única via para assegurar a justeza e a
legitimidade das definições acerca da alocação de recursos escassos frente a múltiplas necessidades. Essa responsabilização perante
o público, ademais, favorece a consolidação dos processos democráticos mais amplos de regulação de todo o sistema de saúde.
Tendo sido examinadas as condições de um processo justo de
decisão, cabe voltar ao caso do tratamento dos resíduos dos hemocentros: em que medida a opção pelo tratamento especial, com a
obrigatoriedade de inativar micro-organismos presentes nos resíduos e seguir procedimentos de manejo mais caros, cumpriu as quatro
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condições? Especificamente, até que ponto os processos de consulta
pública da Anvisa ou da ABNT atenderam a essas condições?
No que tange à primeira das condições, a publicidade da decisão é patente, dado que está publicada em normas, as quais,
inclusive, têm sido objeto de consulta pública pelas mencionadas
agências reguladoras e normalizadoras. Se os textos das normas
não explicitam, necessariamente, as justificativas, pode-se considerar que as manifestações durante as consultas públicas o fazem.
Nesse sentido, é possível dizer que, em alguma medida, a decisão
que definiu a prática corrente de tratamento dos resíduos de serviços
de saúde atende à primeira condição.
No que concerne à relevância, ao contrário, pode-se considerar que a opção pelo tratamento especial não está baseada em argumentos razoáveis, capazes de convencer a minoria contrária (ao
menos aquela que busca termos de cooperação justos) a respeitar a
decisão. De fato, as razões — notadamente as evidências científicas
— dão conta de que não se justifica o gasto de recursos escassos,
sejam financeiros, sejam ambientais, para tratar especialmente os
resíduos dos hemocentros, dado que esse procedimento não reduz
o risco de transmissão de doenças.
Ao contrário, prevalecem argumentos estéticos e emocionais,
do tipo “uma vida não tem preço”. Os agentes reguladores, em
particular, parecem reticentes em polemizar com o lobby dos interesses mercantis atuantes na área do tratamento de resíduos, o
que poderia passar ao público a imagem de que não dão valor à
vida das pessoas. Nesse ambiente, há pouco espaço para se discutir a supressão da exigência de inativação de micro-organismos.
Enquanto o desperdício de recursos é questão de opinião difusa, a
eventual ocorrência de um caso de transmissão de doença pode ser
atribuída ao pouco rigor de uma norma e, portanto, à negligência,
à imprudência ou à imperícia do regulador.
As duas últimas condições tampouco são cumpridas. Não há
mecanismos estabelecidos para recorrer da decisão que implantou
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o tratamento especial, nem há nada que obrigue as instituições e os
indivíduos responsáveis pela decisão de tratar de modo especial os
resíduos dos hemocentros a respeitar as condições de publicidade,
relevância e apelação.
Enfim, a decisão pelo tratamento especial — cujo caráter moral
já tinha sido negado tanto pela perspectiva utilitarista quanto pela
ética de base kantiana — não cumpriu os requisitos de um processo
justo de tomada de decisão, como sugerido pela perspectiva processualista de Rawls e Daniels, coerente com a concepção nietzschiana de ética (modificada por Oliveira). Assim, também nessa última
perspectiva, não é moralmente defensável esse tipo de tratamento.
O fato, contudo, de não ser ética a alocação de recursos no
tratamento especial, não significa que a decisão por tratar os resíduos dos hemocentros como se tratam os resíduos domésticos seja
moralmente correta. Na linha da justiça processualista, é preciso,
antes, que seja estabelecido um processo justo de tomada de decisão, atentando-se para a garantia das condições descritas por
Daniels. Se, eventualmente, a decisão pelo tratamento do tipo doméstico resultar de um processo justo para todos os envolvidos, então, poderá ser tida como uma ação moral.

Os interesses envolvidos com o tratamento especial dos
resíduos infectantes
Considerando-se a perspectiva processualista da ética e da justiça, uma questão fundamental é a identificação dos envolvidos e de
seus interesses.
A análise realizada por Cardoso (2017) faz essa identificação ao tratar da participação em uma consulta pública, feita em
2015 pela Anvisa, acerca da revisão do regulamento técnico para
o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no Brasil (RDC
306/2004).
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Como mostra essa análise, participaram da consulta 72 instituições, incluindo hemocentros, órgãos da administração pública,
associações profissionais, hospitais, universidades e empresas do
setor de coleta, tratamento e destinação final de resíduos. Apenas
20% dos participantes se manifestaram favoráveis à mudança da
norma atual. Ainda que seja uma proporção significativa, esses 20%
revelam a fraca ressonância das evidências acerca da inefetividade
e da ineficiência do tratamento especial dos resíduos.
Para caracterizar alguns dos envolvidos, vale lembrar que a
estimativa de gasto com o tratamento de resíduos infectantes e perfurocortantes no Brasil alcança montantes entre 402 milhões e 927
milhões de reais por ano (ABRELPE, 2013).
Há, portanto, fortes interesses econômicos em jogo, mas há
também uma importante presença de instituições públicas, que não
possuem interesses particulares a favor da manutenção dos procedimentos em uso para tratar os resíduos dos hemocentros. É ainda
significativo o fato do pouco interesse da mídia para a questão do
tipo de tratamento adotado.
Desse modo, se o público em geral não questiona ou, mais
que isso, se parece estar enraizada no senso comum a visão de
que os resíduos de serviços de saúde precisam de um tratamento
especial; se há um setor econômico interessado nesse tipo de tratamento; e se os hemocentros e as instituições públicas responsáveis
pela regulação preferem não correr o risco de comprometer a sua
imagem perante o público ao defender a mudança do padrão atual
de tratamento (como se, ao defendê-la, estivessem abrindo mão da
segurança), como seria possível que a mudança ocorresse?

A contribuição dos estudiosos do tema
Nesse contexto, os cientistas e estudiosos da questão têm,
certamente, um papel central a desempenhar. De fato, é preciso dar ampla divulgação ao conhecimento existente e buscar
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adequar as normas às provas científicas. No entanto, a intervenção de peritos em debates públicos exige certos cuidados, como
destaca Maxey (1978).
Em especial, três aspectos dos debates públicos referentes às
questões de risco e segurança merecem atenção: os efeitos das análises científicas de risco na percepção pública; as responsabilidades
específicas de cientistas, órgãos legislativos e agências regulatórias;
e o nível de educação pública referente aos riscos que alegadamente ameaçam a qualidade de vida.
Em relação ao primeiro aspecto, Maxey (1978) lembra que medir os riscos não implica automaticamente definir o nível adequado
de segurança. Trata-se, na verdade, de duas atividades cognitivas
qualitativamente distintas. Os riscos são mensuráveis, quantificáveis,
previsíveis em termos probabilísticos, enquanto a segurança é imensurável, sendo um julgamento de valor relativista, mais ligado aos
sentidos estéticos e emocionais.
No que concerne ao segundo aspecto, a autora ressalta que,
frequentemente, os cientistas e os responsáveis por decisões limitam
a divulgação pública a certos riscos, deixando de apresentar um
quadro abrangente de todos os problemas a serem considerados
para que se possa chegar a uma avaliação equilibrada acerca da
segurança. Vale ressalvar que, às vezes, a divulgação é limitada
não por opção de cientistas ou dos responsáveis, mas porque faltam informações e conhecimentos. No que concerne aos impactos
ambientais, em especial, não são comuns avaliações abrangentes
conduzidas com base no conceito de ciclo de vida.
Em apoio a esse argumento, Maxey (1978) cita o relatório do
comitê consultivo sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes, constituído pela Academia Nacional de Ciências e pelo Conselho Nacional de Pesquisa americanos em 1972:
o público deve ser protegido da radiação, mas não até o ponto
em que o grau de proteção oferecido resulte na substituição por
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um risco maior do que a radiação evitada. Ademais, não deve ser
tentada a redução de pequenos riscos ao custo de grandes somas
de dinheiro que, aplicadas de outro modo, produziriam, claramente, maior benefício. (MAXEY, 1978, p. 226, tradução nossa)

Por último, em relação ao terceiro aspecto dos debates sobre riscos e segurança envolvendo expertos e o público em geral,
a autora salienta que os responsáveis pela produção e difusão de
informação e conhecimento, assim como os responsáveis pela definição das leis e normas, devem obedecer ao mandamento moral de
proteger a saúde de todos — em particular, daqueles em situação
de vulnerabilidade — e não apenas de alguma minoria com maior
capacidade de expressão política.
Enfim, a intervenção dos expertos deve saber distinguir as
ideias de risco e segurança, ser abrangente e não fragmentada e
se preocupar com o interesse geral mais do que com os interesses
de grupos influentes. Conduzido com esses cuidados, o debate
público sobre riscos relacionados aos resíduos dos hemocentros
e, consequentemente, sobre o tipo de tratamento que devem receber será esclarecedor e poderá vir a subsidiar um processo justo
de decisão. O resultado desse processo será, então, uma decisão
moralmente válida.

Enfim...
... está claro que não há dilema ético quanto à escolha do tipo
de tratamento. Analisada sob três perspectivas distintas — o utilitarismo, a ética kantiana e a abordagem processualista — a opção
pelo tratamento especial à luz das informações aqui discutidas se
apresenta como imoral. Assim, seguramente, não é moralmente justo gastar recursos para fazer a esterilização dos resíduos dos serviços
de hemoterapia.
A posição da maioria dos operadores da cadeia de hemocomponentes, contrária à mudança do tipo de tratamento, pode
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ser explicada pelo receio de se expor ao público, cuja visão comum, refletida nos veículos de comunicação, é a de elevado risco
de transmissão de doenças pelo eventual contato com os resíduos
de serviços de saúde.
Nesse contexto, cresce a importância de intervenção dos cientistas e estudiosos do assunto no debate público para que a sociedade tome consciência dos fatos e possa decidir com base em valores
cujo caráter moral seja amplamente percebido. Provavelmente, essa
intervenção deveria começar pelos fóruns especializados, como o
Comitê de Expertos em Padronização Biológica da OMS, que, estranhamente, tem ignorado essa questão.
Lembrando que a conduta ética se relaciona fortemente com
afetos e emoções, é preciso reconhecer que as pessoas envolvidas
com a regulação e a gestão de serviços de saúde não pertencem ao
domínio social particular dos cientistas e, por isso, talvez, não façam
o mesmo questionamento. Assim, se vierem a concordar com o argumento de repensar a alocação de recursos aplicada à gestão de
resíduos como uma conduta ética não é porque estariam aceitando
o poder convincente das análises científicas, mas porque passaram
a achar legítimo o domínio social no qual o argumento se insere.
Ou seja, estariam no domínio emocional da aceitação mútua, no
qual as premissas do argumento são validadas por todas as partes.
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CAPÍTULO 4

A regulação econômica do mercado
de medicamentos
Patrícia Sodré Araújo; Neemias Santana da Conceição Oliveira;
Ediná Alves Costa; Flávio de Almeida Couto; Yara Oyram Ramos
Lima; Rafael Damasceno de Barros

Os medicamentos são a principal tecnologia utilizada nos Sistemas
de Saúde no mundo e têm importante contribuição para a redução
das taxas de morbimortalidade. Paradoxalmente, a ampliação do
acesso a essas tecnologias também resulta em eventos negativos
decorrentes de seu uso, compondo a morbimortalidade relacionada
ao uso dos medicamentos, considerada insidioso problema de saúde na atualidade ( JOHNSON; BOOTMAN, 1996).
Embora o uso dos medicamentos tenha sido ampliado, aproximadamente dois terços de toda produção mundial provêm de indústrias localizadas em apenas cinco países da Europa, nos EUA e
no Japão (WHO, 2004). No Brasil, as despesas com o consumo de
bens e serviços de saúde em 2015 corresponderam a 9,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, e os medicamentos representaram
19,0% desse valor. Nota-se que, nas despesas com medicamentos,
a participação das famílias é superior à do governo (IBGE, 2017).
Informações da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA) estimam que em 2020 o consumo de medicamentos ultrapasse a cifra de US$ 1,4 trilhão, colocando o Brasil
entre os dez maiores consumidores de produtos farmacêuticos no
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mundo. Em 2017, o país passou a ocupar a 6a posição no mercado mundial de medicamentos. Em termos de faturamento anual, o
mercado farmacêutico brasileiro saltou de R$ 63 bilhões em 2015
para cerca de R$ 76 bilhões, um crescimento acumulado de 22%.
Destaca-se que o varejo farmacêutico correspondia a 67% do mercado em 2015 e que o mercado institucional, formado em mais da
metade pelas compras públicas, correspondia a 33%. Em 2017, o
varejo farmacêutico passou para 69% e o mercado institucional foi
reduzido para 31% (INTERFARMA, 2019).
A ampliação do mercado farmacêutico varejista alerta para
questões relacionadas ao preço dos medicamentos, pois os custos
de sua aquisição no Brasil são cobertos diretamente pelos orçamentos das famílias. Como os medicamentos representam a maior
parte dos gastos privados em saúde no Brasil, sobretudo entre os
mais pobres, pode haver o comprometimento da renda por causa
dos medicamentos, especialmente aqueles não programados, o que
pode levar famílias a riscos à saúde ainda maiores, a exemplo da
redução da compra de alimentos, como afirma o estudo de Boing e
colaboradores (2013).
No Brasil, as famílias têm assumido mais de 80% dos gastos
com medicamentos, por meio de desembolso direto, e a população de menor renda é aquela proporcionalmente mais onerada,
em contraste com a realidade observada nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
onde se observa a participação dos países no financiamento
dos medicamentos, com mais de 60% dos gastos (IBGE, 2017;
GARCIA et al., 2013; BELLONI; MORGAN; PARIS, 2016; DIAS;
SANTOS; PINTO, 2019).
Uma parte da população mundial com maior poder aquisitivo
e/ou com algum tipo de cobertura pública ou privada está entre
aqueles que consomem mais medicamentos, enquanto outra parte
não tem sequer acesso a medicamentos essenciais. No Brasil, existe
uma grande variação nas prevalências de uso de medicamentos por
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regiões brasileiras. Resultados da Pesquisa Nacional sobre Acesso,
Utilização e Uso Racional de Medicamentos (PNAUM), mostram que
as populações das regiões consideradas mais pobres (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) usam menos medicamentos para doenças
crônicas que as demais. Esse é um indicador da desigualdade no
acesso aos medicamentos no país (BERTOLDI et al., 2016).
Os resultados sobre o acesso a medicamentos na atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) para doenças mais
prevalentes demonstraram que, nas dimensões do acesso: acessibilidade geográfica, adequação, aceitabilidade e capacidade aquisitiva, os números são compatíveis com países desenvolvidos. Os
indicadores situaram-se entre 70% e 90% de conformidade. Entretanto, tal acesso é fortemente comprometido pela baixa disponibilidade de medicamentos essenciais nas farmácias públicas do SUS,
confirmando que o acesso a medicamentos no setor público ainda
não ocorre de forma universal, equânime e resolutiva à população,
permanecendo como um desafio para o SUS (ALVARES et al., 2017).
No Brasil, as despesas públicas com produtos farmacêuticos
têm crescido mais rapidamente devido a aumentos de gastos com
doenças de alta complexidade, representados pelo crescimento do
número de produtos incorporados ao SUS para hepatite C, HIV, artrite reumatoide, oncologia e vacinas. O mercado farmacêutico também apontou reduções de unidades farmacêuticas no setor público
em áreas consideradas comoditizadas1, a exemplo de cardiologia,
diabetes, epilepsia e medicamentos para o sistema respiratório, exatamente aqueles para os problemas de saúde mais prevalentes (INTERFARMA, 2019).
De modo geral, observa-se, por um lado, o crescimento do
consumo de medicamentos e serviços de saúde em taxas elevadas,
1 Commodities são produtos de base em estado bruto, matéria prima, ou com pequeno grau
de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e
por diferentes produtores. Comoditização significa que não há diferença entre o produto A,
B ou C, o que possibilita que o comprador escolha aquele que lhe ofereça o menor preço
ou a melhor oferta.
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explicado pelo envelhecimento populacional, pelo aumento das doenças crônicas, pelo surgimento de novas doenças e a descoberta
de novas tecnologias médicas de custo elevado.
Por outro lado, observa-se o crescente gasto público com saúde
a valores que comprometem os orçamentos, impondo aos Estados
a necessidade de reduzir desequilíbrios fiscais diante de demandas
concretas da população que vivencia problemas relacionados ao
acesso a medicamentos, decorrentes da má distribuição da renda e
precariedade (ou ausência) de serviços farmacêuticos nos sistemas
públicos de saúde. Essas tendências desafiam a sustentabilidade financeira destes sistemas, em especial os sistemas universais, e têm
motivado uma série de políticas de controle de custos (RÊGO, 2000;
CORREA; RODRIGUES; CAETANO, 2018).
O gasto do SUS com medicamentos passou de R$ 14,3 bilhões
em 2010 para quase R$ 20 bilhões em 2015 (crescimento de 40%),
caindo para R$ 18,6 bilhões em 2016 (queda de 7% nos últimos
dois anos), em termos reais. Isso ocorreu como possível consequência da crise econômica sobre a capacidade de gasto de estados
e municípios e do maior protagonismo do Ministério da Saúde na
aquisição de medicamentos e no financiamento da oferta de produtos farmacêuticos por meio do programa Farmácia Popular do Brasil
(FPB). Entre 2010 e 2016, as despesas com medicamentos no SUS
registraram crescimento de 30%.
A participação do gasto federal com medicamentos na despesa com ações e serviços públicos de saúde aumentou, no mesmo
período, de 11% para 16%. Essa elevação decorreu principalmente
do esforço especial do Ministério da Saúde que passou a executar
diretamente a maior parcela do seu orçamento para a aquisição
de medicamentos, principalmente dos componentes especializados
e estratégicos, assim como para o programa FPB. A tendência de
aumento e os fatores que atuam para a elevação das despesas indicam a possibilidade concreta de o gasto com medicamentos passar
a comprometer parcelas mais significativas do orçamento do Minis128
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tério da Saúde, o que poderá reduzir a disponibilidade de recursos
para a oferta de outros bens e serviços de saúde à população, dada
a vigência do teto de gasto no governo federal, instituído por meio
da Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (VIEIRA, 2018).
A tendência de aumento progressivo dos custos em saúde tem
estimulado reformas significativas em diversos países. No tocante
aos medicamentos, as políticas adotadas têm sido amplas e incluem
desde a criação de instituições voltados especificamente para a regulação do mercado farmacêutico, até a implementação de políticas com efeitos no curto prazo com o objetivo de reduzir e/ou conter
os gastos e a escalada dos preços dos medicamentos (RÊGO, 2000;
DIAS; SANTOS; PINTO, 2019).
Em países da OCDE, não ocorre controle sobre os preços dos
medicamentos, contudo observa-se um controle indireto, realizado
por meio da definição de um sistema de preços de referência e
a adoção de critérios de inclusão nas listas de medicamentos disponibilizados pelos sistemas de saúde. Quando se trata de produtos farmacêuticos sob patente, praticamente nenhum governo abre
mão do seu poder de interferência no monopólio das empresas que
dispõem de medicamentos protegidos por patentes (JACOBZONE,
2000; RÊGO, 2000).
O crescimento da indústria farmacêutica observado no Brasil
nos últimos anos pode ser explicado por alguns fatores: nesse período, ocorreu elevação dos gastos da população com saúde, possivelmente relacionada ao maior conhecimento e preocupação com a
qualidade de vida; ocorreu também a expansão da capacidade de
compra de certos estratos sociais, possibilitando às famílias aumento
do consumo; o envelhecimento da população brasileira foi acompanhado por políticas de acesso a medicamentos essenciais para
esta população. Acrescente-se ainda um fenômeno peculiar relacionado a aquisições e fusões que ocorreram no mercado industrial
e no varejo farmacêutico, as quais contribuíram para aumentar a
competitividade e a expansão dos pontos de venda de medicamen-
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tos, ampliando o número de consumidores (NISHIDA et al., 2017;
ALENCAR et al., 2018; KORNIS; BRAGA; PAULA, 2014).
Este capítulo propõe-se a apresentar, sem esforços de exaustividade, as características do mercado farmacêutico e suas falhas; as
principais teorias utilizadas em estudos sobre regulação econômica;
as estratégias de regulação econômica de medicamentos utilizadas
em políticas farmacêuticas; e a política de regulação econômica de
medicamentos adotada no Brasil.

Características do mercado farmacêutico e suas falhas
O mercado farmacêutico possui características muito peculiares, pois não segue as regras da concorrência perfeita, ou seja,
existem falhas de mercado que conferem grande poder a algumas
empresas. As falhas de mercado produzem resultados sociais negativos e por isso requerem interferência do poder público (RÊGO,
2000; ANVISA, 2001).
O Estado tem o dever de estabelecer limites aos agentes econômicos, além de observar e advertir, quando necessário, a empresas
ou entidades econômicas em casos de desvio na sua finalidade, ou
quando as decisões tomadas por tais entidades podem produzir danos ou riscos aos indivíduos e/ou à sociedade (SCHAPIRO, 2010).
O medicamento é um objeto complexo que está presente de
forma ampla no sistema de saúde, sendo o mais representativo
na área de regulação e vigilância sanitária. As ações desenvolvidas nesse segmento do sistema público de saúde têm como função
assegurar a qualidade, segurança, eficácia e o uso racional dos
medicamentos. A indústria farmacêutica possui um grande poder
econômico, uma vez que esse setor é um dos maiores e mais lucrativos do mercado. Por esse motivo, é necessário regular o mercado de
medicamentos para impedir o abuso de poder e a exploração dos
consumidores (VIEIRA; REDIGUIERI; REDIGUIERI, 2013, COSTA, et
al. 2016).
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Os medicamentos representam elevados custos para o Estado
e para o consumidor e estão envolvidos em fortes estratégias comerciais. Por suas complexidades, são definidos por Pignarre (1999)
como um objeto estranho entre ciência, mercado e sociedade. A regulação econômica de medicamentos é um trabalho extremamente
elaborado e difícil, considerando os diversos setores da sociedade
envolvidos, como o Estado, a política econômica implantada, as necessidades da população e a pressão mercadológica para a incorporação de novos medicamentos no mercado (VIEIRA; REDIGUIERI;
REDIGUIERI, 2013).
De acordo com Silva, Costa e Lucchese (2018), a vigilância
sanitária, no Brasil, é um espaço privilegiado de intervenção do
Estado, que atua para melhorar a qualidade de produtos e serviços e adequar os segmentos produtivos de interesse da saúde e
os ambientes às demandas sociais nessa área e às necessidades
do sistema de saúde. A regulação sanitária é complexa, pois, ao
atuar em funções sensíveis aos interesses econômicos e ao mediar
os interesses desses segmentos e as políticas públicas de proteção
à saúde, se torna um espaço de intensas disputas (SILVA; COSTA;
LUCCHESE, 2018).
Como referido, o mercado farmacêutico apresenta diversas
falhas que produzem distorções que conferem grande poder às
empresas. A indústria farmacêutica possui estrutura de mercado
concentrada e oligopolizada, com elevadas barreiras à entrada, que
ocorrem principalmente pela proteção de patentes, necessidades de
investimento em pesquisa e desenvolvimento e reputação das marcas dos laboratórios líderes (ANVISA, 2001).
A existência de oligopólios e de monopólios do mercado farmacêutico é caracterizada pela oferta concentrada da produção de
medicamentos que são diferenciados por classe terapêutica, princípio ativo, composição química, embalagens e marca com reduzido
potencial de substituição e, em alguns casos, reforça-se o poder de
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mercado de algumas empresas pelo controle que possuem sobre a
fonte de matéria-prima (NISHIDA et al., 2017).
As empresas farmacêuticas são fortemente dependentes de investimentos de pesquisa e desenvolvimento. A barreira à entrada é
uma vantagem que as empresas já estabelecidas no mercado possuem frente a possíveis novos competidores. Essas barreiras podem
ser estruturais, quando as intervenções são de natureza econômica
— promovem intervenções na diferenciação de produtos, economia
de escala, mudanças organizacionais, aquisições parciais, associações ou fusões, objetivando um reposicionamento e/ou fortalecimento de suas posições no setor —, ou institucionais, quando as
intervenções se dão por meio de leis, regulação e conjunto de normas, a exemplo das marcas e patentes (SANTOS, 2001).
A patente, naqueles países que aderiram aos acordos patentários, é a concessão de direitos de propriedade intelectual, protegidos
internacionalmente através de acordos que garantem o monopólio
absoluto temporário aos detentores dos processos e produtos. Os
efeitos das patentes têm influência sobre a entrada no mercado de
outros possíveis produtos e empresas concorrentes que ficam impedidas de produzir, ainda que estas dominem a tecnologia de produção (NISHIDA et al., 2017; SANTOS, 2001; BURMUDEZ; OLIVEIRA,
CHAVES, 2004).
A necessidade de realizar elevados valores de gastos com a
publicidade dos medicamentos constitui uma barreira à entrada de
novos concorrentes no setor e ao crescimento de pequenas empresas, pois excluem do mercado aquelas sem capital suficiente para
realizarem tais investimentos. Desse modo, as demais empresas farmacêuticas só podem sobreviver à margem dos mercados de produtos patenteados. Assim, o mercado permanece concentrado entre as
empresas com capacidade de gerar produtos farmacêuticos novos e
mais eficazes (NISHIDA et al., 2017).
As grandes empresas farmacêuticas possuem estratégias de
mercado próprias, enquanto as empresas nacionais se caracterizam
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por apresentar estratégias dependentes e incertas diante das oscilações do comércio internacional de fármacos. Destarte, é possível
afirmar que, sem a proteção da propriedade intelectual e vultosos
investimentos em promoção das vendas, uma empresa não se qualifica para a competição, permanecendo um competidor marginal
sem condições para disputar fatias mais substanciais de mercado
(NISHIDA et al., 2017; SANTOS, 2001).
Entre as falhas do mercado farmacêutico destacam-se, ainda,
a assimetria de informação e a demanda inelástica. Em geral, os
consumidores finais no mercado farmacêutico não decidem sobre
quais medicamentos consumir, a qualidade, a segurança, a eficácia,
o preço e as características específicas do medicamento que lhes foi
prescrito. Seria de se esperar que os médicos e os farmacêuticos,
em teoria aqueles mais bem informados, soubessem mais sobre os
medicamentos que a própria indústria; contudo, o que se observa
é o oposto. Prescritores, farmacêuticos e pacientes dependem de
informações relacionadas à efetividade, eficácia e segurança disponibilizadas por quem produz os medicamentos (RÊGO, 2000; SANTOS, 2001).
A demanda pelos medicamentos tem pouca elasticidade de
preços. Isso decorre da assimetria de informação e da importância
do uso de medicamentos diante das necessidades de saúde da população. Assim, o que se observa é que a demanda por produtos
farmacêuticos de pessoas com renda mais elevada tem característica inelástica em relação ao preço; nesse extrato da população, observa-se fidelidade à marca e facilidades para adquirir tratamentos
inovadores ou mais eficazes (TORRES; SOUZA, 2010).
Já entre os estratos da população com faixa de renda intermediária e baixa a sensibilidade aos preços é maior, ainda que
em diferentes níveis. De modo geral, o que ocorre é que aqueles
que consomem medicamentos não são os mesmos que decidem
sobre seu uso e aqueles que decidem também não são os responsáveis pelo pagamento, seja parcial ou integral, casos nos quais,
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às vezes, o pagamento é feito por uma terceira pessoa (TORRES;
SOUZA, 2010).
Essa dinâmica acaba por gerar conflitos, pois os que são responsáveis pelo financiamento de tais tecnologias querem reduzir os
custos, enquanto os que as utilizam desejam receber a melhor escolha disponível; os que decidem quais medicamentos devem ser
utilizados são fortemente influenciados por quem produz e oferta
tais tecnologias. Cabe destacar que as empresas farmacêuticas têm
mercado concentrado e capital para investimento em agressivas estratégias de publicidade que buscam induzir o consumo (NISHIDA
et al., 2017).
Desse modo, as falhas de mercado existentes no segmento farmacêutico devem ser reguladas, assegurando que não ocorra abuso
de poder econômico por parte dessas empresas que represente aumentos de preços significativos (DELGADO, 2015; NISHIDA, et al.
2017). Em um contexto tão complexo como o mercado da saúde,
a regulação deve exercer uma função mediadora entre objetivos
sociais e interesses econômicos, intercedendo entre a produção de
bens e a saúde da população (COSTA, 2013).

Principais teorias utilizadas em estudos sobre regulação
econômica
Ante as características apresentadas pelo mercado farmacêutico e suas falhas, a regulação econômica busca implementar equilíbrio de mercado mediante o estabelecimento, ou mesmo simulação,
do regime de competição e o bem-estar da sociedade. As estratégias de intervenção das políticas farmacêuticas sobre os agentes
econômicos podem ocorrer na perspectiva tanto da oferta quanto
da demanda.
Estudos que analisam tais questões têm como ponto de partida o uso de teorias sobre regulação econômica. Segundo Santos
(2011), o conceito de regulação tem entendimentos diversos e é
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dependente da área de conhecimento na qual está situado. O termo
regulação teve sua origem no campo da economia e é compreendido como “instrumento de análise da ação do Estado em relação
ao mercado, que varia de acordo com os modelos históricos de Estado iniciados no período moderno” (SANTOS, 2011, p.19). A autora cita outros autores no campo da economia que apresentam o
conceito de regulação como fenômeno multifacetado que tem sido
utilizado ao longo da história de maneira heterogênea.
Destarte, o conceito de regulação econômica é notadamente
amplo e complexo e em geral essa definição está relacionada à
intervenção do Estado na esfera econômica, que pode ocorrer por
meio de um número amplo de medidas. Duas correntes teóricas se
antagonizam na interpretação e análise da regulação econômica:
a Teoria do Interesse Público e a Teoria Econômica da Regulação
(CAMPOS; FRANCO, 2017).
A Teoria do Interesse Público defende que a sociedade demanda do Estado intervenções econômicas em situações nas quais o
mercado gera resultados ineficientes ou desiguais. A regulação então é instituída com o propósito de defender o interesse público
contra perdas de bem-estar associadas às falhas de mercado, caracterizadas principalmente pela ausência de concorrência perfeita
— evidenciada pela existência de oligopólios ou monopólios — e
a insuficiente provisão de bens públicos. Seria, portanto, papel do
Estado corrigir essas falhas por meio de atividades regulatórias de
maneira a maximizar o bem-estar social (CAMPOS, 2008).
A segunda corrente teórica que antagoniza sobre a interpretação e análise da regulação econômica é a Teoria Econômica da
Regulação, que é inspirada na Teoria da Captura, que, por sua vez,
enfatiza a atuação das organizações produtoras na formulação e
implantação das políticas públicas. Baseada nos estudos de cientistas políticos do início do século XX e na visão marxiana, essa corrente teórica pressupõe que as empresas privadas sempre buscarão,
por meio de diferentes mecanismos, “capturar” as agências regu-
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ladoras para maximizar seus ganhos (VIEIRA, 2015; ALVES, 2016;
CAMPOS; FRANCO, 2017).
Em uma breve revisão de publicações científicas produzidas no
Brasil sobre regulação econômica dos medicamentos observou-se
que estas ainda são escassas. Realizou-se uma busca nas bases de
dados da SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores “regulação em saúde”, “regulação econômica”, “regulação de medicamentos”, “preço de medicamento”, “regulação de preços”, “CMED”
(Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), “regulação
governamental” e “regulamentação governamental” isoladamente e
de maneira combinada. O resultado identificou 38 trabalhos acadêmicos, incluídos artigos, dissertações e teses. A busca foi realizada
inicialmente no Google Acadêmico e depois na SciELO, utilizando
os mesmos descritores e excluindo os trabalhos repetidos.
TABELA 1 — RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA NAS BASES DA SCIELO E GOOGLE
ACADÊMICO

Descritor

Indexado
(DECS)

Google
Acadêmico
(selecionado)

SciELO
Disponíveis

De interesse

Inéditos

Regulação em saúde

não

10

5

3

0

Regulação econômica

não

8

7

0

0

Regulação de medicamentos

não

3

3

0

0

Preço de medicamento

sim

6

14

2

1

Regulação de preço

não

5

0

0

0

CMED

não

0

0

0

0

Regulação governamental

sim

3

2

0

0

Regulamentação governamental

sim

Total

0

12

2

2

35

43

7

3

Entre os trabalhos selecionados, apenas cinco faziam referência ao termo “CMED” ou “câmara de regulação de medicamentos”
em seus resumos ou objetivos. E, de fato, apenas esses cinco se propõem a analisar, de alguma forma, a interferência que a regulação
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praticada pela CMED promove nos preços de medicamentos praticados no mercado farmacêutico brasileiro. Todos esses trabalhos
foram publicados há menos de dez anos, quando da elaboração
deste trabalho, e apenas um tinha um estudante ou profissional da
área da saúde como um dos seus autores. Os estudos que analisam
a CMED foram objeto de investigação das Ciências Econômicas, do
Direito e da Administração e parece não atrair o interesse de pesquisadores de Saúde Pública e da Assistência Farmacêutica (ALVES,
2016; MALUF, 2011; CAMPOS; FRANCO, 2017; MIZIARA; COUTINHO, 2015; DIAS; SANTOS; PINTO, 2019).
Entre os estudos identificados, inclui-se trabalho conduzido por
Miziara e Coutinho (2015), que abordou tema sobre regulação de
preços de medicamentos. Os autores apontam a necessidade de revisão da fórmula de reajuste de preços no Brasil com a consequente
revisão da Lei nº 10.742, de 2013, e chama a atenção para a necessidade de realização de mais estudos sobre o tema.
Também se identificou um estudo que defendeu o fim do controle de preços de medicamentos (MALUF, 2011). A autora argumenta que uma regulação mal executada é pior que a ausência de
regulação, pois não resolve as falhas de mercado e ainda afugenta
novos investidores. Entretanto, o trabalho defende a atuação estatal
no intuito de coibir práticas anticompetitivas.
Observou-se dois trabalhos que analisaram preços de medicamentos: um analisou as compras públicas e o outro os preços praticados em farmácia e drogarias (CAMPOS; ALVES, 2017;
ALVES, 2016). Os resultados identificaram que os respectivos preços
pesquisados se encontraram menores que o teto estabelecido pela
CMED. No primeiro, uma discrepância superior a 30% foi encontrada em mais de 55% dos itens pesquisados. No segundo, 44 dos 129
medicamentos pesquisados apresentaram uma variação superior a
20% entre o valor encontrado na farmácia e o teto CMED. Ambos
os autores concluem, de forma semelhante, que a significativa diferença entre os preços praticados e os estabelecidos não significa
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eficiência da regulação realizada pela CMED e sim que os preços
estabelecidos como teto estão muito acima da realidade do mercado, possivelmente causada por uma política equivocada no cálculo
do valor do reajuste anual dos preços.
Outro trabalho realizou análise crítica de legislação, normas e
documentos técnicos sobre a regulação econômica dos medicamentos, do ano 2000 até 2017. Esse trabalho discutiu a necessidade de
haver um realinhamento periódico dos tetos de preço da CMED à
realidade de mercado para garantir maior poder ao consumidor e
tornar a regulação eficiente (DIAS; SANTOS; PINTO, 2019).
Todos os trabalhos criticam algum dos aspectos do atual modelo regulatório econômico realizado pela CMED e sugerem que
sejam realizados estudos e ou revisão da legislação vigente.
As estruturas de mercado em que a concorrência não se dá
eficazmente constituem-se a regra e não a exceção. Entretanto, apenas essa característica não é suficiente para que se defina qual setor
econômico será regulado. Em geral, são regulados os mercados de
bens ou serviços essenciais para a população que apresentam desempenho insatisfatório em termos de preço, qualidade, variedade e
quantidade dos serviços/produtos ofertados. Portanto, a justificativa
para se regular o mercado farmacêutico se baseia na necessidade
das políticas de saúde de assegurar o acesso da população aos
medicamentos dos quais esta necessita a preços não abusivos, algo
que seria limitado pela presença de falhas de mercado (KORNIS
et al., 2011). Ressalte-se que a regulação obedece a dispositivos
constitucionais que asseguram proteção da sociedade de possíveis
abusos do poder econômico, mas também protegem a livre concorrência (BRASIL, 2001b).
Devido às falhas de mercado observadas no mercado farmacêutico, são demandadas das políticas intervenções complexas que
promovam a redução das distorções provenientes de tais falhas. Assim, cabe ao Estado estabelecer políticas e regulamentações que
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ampliem a concorrência no segmento farmacêutico ou que interfiram sobre os preços do mercado farmacêutico.

As estratégias adotadas pelas políticas de regulação
econômica de medicamentos
Um dos objetivos de políticas farmacêuticas consiste em assegurar a disponibilidade de medicamentos seguros, eficazes e de
qualidade para atender às necessidades de saúde da população.
Contudo é cada vez mais urgente que, além de tais requisitos, os
critérios de eficiência, ou seja, a relação custo/benefício, sejam considerados antes da introdução de novos medicamentos no mercado. Diversos países vêm incorporando aos critérios de seleção de
medicamentos a avaliação econômica no processo de tomada de
decisões (TOBAR; DRAKE; MARTICH, 2012).
As estratégias regulatórias do mercado farmacêutico concentram-se na oferta e na demanda de medicamentos. Ao se formular
políticas farmacêuticas de acesso a medicamentos e implementá-las,
é necessário distinguir os componentes centrados na oferta e os componentes centrados na demanda. Em geral, ações concebidas na
oferta envolvem a formação de mercados tanto da produção quanto
da importação, e aqueles focados na demanda têm como objetivo
atuar sobre a utilização (INIESTA; OTEO, 2011; ACOSTA, 2018).
As estratégias com foco no controle dos preços estão associadas à regulação da oferta e estão entre as mais utilizadas pelas políticas. Em geral, essas estratégias de regulação econômica tendem a
ser evitadas ou utilizadas com cautela por países que são produtores
de medicamentos. Já as estratégias voltadas para a regulação da
demanda procuram influenciar os comportamentos dos médicos e
dos pacientes (INIESTA; OTEO, 2011).
As políticas de regulação com melhores resultados, segundo
Rêgo (2000), costumam ser aquelas que buscam não apenas resultados de curto prazo, mas procuram influenciar de forma mais
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permanente o comportamento de médicos, pacientes, farmacêuticos
e empresas farmacêuticas. Países com sistemas públicos de saúde
com acesso universal ou com cobertura parcial dos gastos com medicamentos para a população são mais propensos a formularem
e implementarem políticas de regulação do mercado farmacêutico
com melhores resultados.
A regulação de medicamentos, quando ocorre pela oferta, em
geral utiliza estratégias de controle sobre práticas anticompetitivas
com o propósito de identificar, prevenir e corrigir tais práticas na
cadeia de produção e marketing de medicamentos. Essas estratégias
não são de responsabilidade de órgãos sanitários, mas são executadas, em geral, por instituições da área da economia e comércio,
como medidas de natureza fiscal e de monitoramento que têm validade e abrangem todos os setores da atividade econômica. Em
conclusão, o controle de práticas anticompetitivas é um instrumento
necessário, contudo não é suficiente para assegurar a competitividade no mercado de medicamentos, ou mesmo o acesso da população a essas tecnologias e seu uso adequado e racional.
Essas políticas podem ter impacto nos gastos com medicamentos de duas maneiras: por meio da redução de preços e, de forma
indireta, por meio de mudanças no uso de medicamentos como
resultado da redução de preços. Como as políticas de regulamentação do preço dos medicamentos podem afetar o uso de drogas,
elas também podem ter efeitos na saúde e no uso de outros serviços
de saúde (ACOSTA, 2018).
Tobar, Drake e Martich (2012) afirmam que dois grupos de
estratégias reguladoras para controlar o preço dos medicamentos
se destacam. As estratégias pró-competitivas, que atuam ampliando a concorrência, o que pode impactar na redução dos preços
indiretamente, e as estratégias que buscam intervir de forma direta,
controlando o preço de venda no mercado do varejo. Muitos países
têm adotado políticas de promoção dos genéricos como forma de

140

MARILUCE KARLA BOMFIM DE SOUZA (ORG.)

propiciar à população medicamentos vendidos a preços mais acessíveis e reduzir os gastos com assistência farmacêutica.
A promoção do uso de medicamentos genéricos demonstrou
eficácia política na redução de gastos e melhoria do acesso a medicamentos. As estratégias utilizadas costumam adotar medidas
procedimentais que simplifiquem a entrada no mercado de genéricos evitando atrasos na aprovação de registros e também criar leis
que favoreçam a prescrição ou a substituição de medicamentos
de referência por genéricos (RÊGO, 2000; GALLIZZI; GHISLANDI;
MIRALDO, 2011).
As políticas de controle de preços podem utilizar diversas estratégias. Podem atuar controlando a formação de preços de venda ao consumidor, preços no atacado e preços de reembolso; ou
inserindo agências para avaliação de tecnologias de saúde com
capacidade técnica para incorporar medicamentos com base em
evidências científicas que atestem a superioridade terapêutica comparada e para a avaliação econômica, efetuando a comparação
dos custos desses medicamentos contribuindo para a racionalidade,
eficiência e sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Através das listas de medicamentos, os governos buscam, por meio do
poder de mercado, evitar preços abusivos, assegurando o acesso da
população aos medicamentos sem perder de vista a necessidade de
controle dos gastos públicos com essas tecnologias (RÊGO, 2000;
TOBAR; DRAKE; MARTICH 2012).
As estratégias de regulação sobre os preços de medicamentos
ocorrem de forma diferenciada entre aqueles considerados competitivos, de oligopólios e monopólios. O estabelecimento de preços
máximos de referência tem sido efetivo, em vários países, como estratégia de controle de preços de medicamentos de custos mais elevados. Contudo, interferir na formação de preços de medicamentos
requer acompanhamento de outras medidas, como realização de
compras centralizadas, incentivos de uso de genéricos e utilização
de avaliações fármaco-econômicas para as novas apresentações,
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medida importante tendo em vista que, muitas vezes, as inovações
propostas pela indústria podem ser apenas modificações cosméticas
de produtos já existentes no mercado ou produtos me too (RÊGO,
2000; TOBAR; DRAKE; MARTICH 2012).
O controle sobre os lucros pode ser empregado como uma
estratégia de regulação pela oferta. Segundo Rêgo (2000), essa
medida foi observada na Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde
Britânico (NHS, do inglês National Health Service) e a indústria farmacêutica estabelecem acordo que limita o retorno máximo sobre
o capital, com uma margem de tolerância para as empresas que
apresentam produtos inovadores. O acordo estabelece liberdade de
fixação de preços, contudo as empresas não podem realizar aumentos que extrapolem o teto de lucros.
Para aumentar a eficiência da regulação do mercado farmacêutico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu
diretrizes regulatórias a serem adotadas no setor público e no privado. No setor público, a organização sugeriu aumento nos investimentos direcionados para compra de remédios, priorizando
os medicamentos genéricos e os de assistência primária. Destacou a necessidade de expandir a disponibilidade de medicamentos essenciais e, no caso de medicamentos patenteados, realizar
a substituição e negociar preços com fabricantes. Para o setor
privado, sugeriu que os governos prezassem pela qualidade de
medicamentos genéricos, exigissem dos médicos que, em vez de
prescrever medicamentos de referência, oferecessem os similares e
controlassem os impostos dos medicamentos prescritos para que,
em ambos os casos, fossem reduzidos os gastos dos consumidores
com medicamentos (BRASIL, 2001b).
Entre as estratégias de regulação pela demanda, algumas políticas procuram estabelecer sistemas de co-financiamento de medicamentos. A utilização dessa medida se fundamenta no argumento
de que a gratuidade pode levar a um consumo excessivo e que promover o financiamento público integral de medicamentos promove142
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ria distorções no sistema de preços, provocando a sobreutilização
dessa tecnologia.
QUADRO 1 — ESTRATÉGIAS DE REGULAÇÃO DOS MEDICAMENTOS SEGUNDO OFERTA
E DEMANDA
TIPO DE REGULAÇÃO

OBJETIVO DA POLÍTICA

ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS

Garantir a competitividade do Controle de práticas competitivas
mercado
Promoção de preços de genéricos
Regulação pela Oferta —
Controle dos custos
Garantir preços acessíveis

Controle de preços e margens de comercialização
Negociação de preços

Regular os lucros

Controle de lucros das empresas farmacêuticas
Promoção do uso de medicamentos genéricos

Regulação pela Demanda
— Controle dos gastos

Contenção de gastos com me- Mudanças nas modalidades de aquisição
dicamentos
de medicamentos
Estabelecimento de sistemas de co-financiamento de medicamentos
Garantir a eficiência de
despesas com medicamentos

Avaliação econômica de medicamentos e
financiamento seletivo

Fonte: Adaptado de Tobar, Drake e Martich (2012); Rêgo (2000).

A política de regulação econômica de medicamentos
adotada no Brasil
A regulação econômica do mercado farmacêutico no Brasil
ocorre por meio de instituições existentes no ordenamento jurídico. Destacam-se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), autarquia federal responsável por fiscalizar, prevenir e identificar práticas relacionas às atividades econômicas, por exemplo,
abusos de preços ou controle de mercado; e ainda a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que possui diversas
atribuições, como: sugerir e estabelecer diretrizes e procedimentos
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relativos à regulação econômica do mercado de medicamentos;
propor e estabelecer critérios para a fixação de preços dos medicamentos; propor e estabelecer critérios para a fixação dos tetos de
preço dos produtos novos e novas apresentações de medicamentos; aprovar tetos de preço; e monitorar o mercado (ANVISA, 2000;
BRASIL, 2003a).
Cabe à política de regulação econômica o dever de interferir
na assistência farmacêutica à população criando mecanismos que
estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor
farmacêutico no país. Para tanto, seu modelo está alicerçado em
dois pilares: a fixação do preço de entrada e a aplicação de fórmula
de reajustes anuais (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2004a; CALAIS; CALDEIRA; GUIOTI, 2013).
A Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, definiu as normas
de regulação para o setor farmacêutico brasileiro e criou a CMED,
que, entre outras responsabilidades, possui o papel de definir diretrizes e procedimentos relativos à regulação econômica do mercado
de medicamentos e estabelecer critérios para a fixação e o ajuste de
preços de medicamentos (BRASIL, 2003a).
Durante a década de 1990, houve momentos de liberação total do mercado que resultaram em uma alta sem precedentes nos
preços dos produtos farmacêuticos em decorrência de práticas abusivas por parte das empresas farmacêuticas nacionais e internacionais. Isso levantou discussões sobre a necessidade de reformulação
das políticas de preços de medicamentos que conduziram, em 17 de
novembro de 1999, à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que ficou conhecida como CPI dos Medicamentos. Os desdobramentos dessa CPI levaram à promulgação da Lei nº 10.213,
que estabeleceu regras para o reajuste de preços dos medicamentos
(BRASIL, 2001a). Finalmente, no ano de 2003, a Lei nº 10.742 revogou a Lei nº 10.213 e redefiniu as normas de regulação do mercado farmacêutico no Brasil, instituindo a CMED (BRASIL, 2003a).
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A Portaria CMED n° 2, de 5 de março de 2004, estabelece que
as empresas produtoras de medicamentos devem informar sempre
que pretendem iniciar a comercialização dos seus produtos. Para
tanto, deverão protocolar junto à CMED o Documento Informativo de Preços (DIP), que, entre outras informações, deverá conter o
preço pelo qual a empresa pretende comercializar cada uma das
apresentações do produto. No DIP, portanto, devem ser pleiteados
o Preço Fábrica (PF), que é o preço máximo pelo qual o fabricante
ou distribuidor pode vender o produto, e o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) ou seja, o preço máximo a ser praticado no varejo
(BRASIL, 2004a).
Ao divulgar o resultado da análise do DIP, enviado pela empresa, a CMED, além de publicar o PF e o PMC aprovados, também publiciza o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). De
maneira geral, o valor do PMVG é igual ao PF, entretanto, para alguns tipos de medicamentos, o PMVG é resultado da multiplicação
do PF pelo Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), que é calculado e divulgado anualmente pela CMED, levando-se em conta
a média da razão entre o PIB per capita do Brasil e de nove países
desenvolvidos, além de considerar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Os reajustes, por sua vez, conforme determinado em
lei, são autorizados anualmente e os critérios que os definem são
publicados também anualmente por meio de resolução (CALAIS;
CALDEIRA; GUIOTI, 2013).
A CMED é um órgão interministerial, presidido pelo Ministro
da Saúde. Está organizada em três níveis hierárquicos: a Secretaria
Executiva (SCMED), o Comitê Técnico-Executivo e o Conselho de
Ministros (BRASIL, 2003b). Apesar de uma estrutura hierárquica bem
definida, parece faltar à CMED uma estrutura operacional suficientemente capaz de realizar tarefas essenciais à regulação do mercado, como o monitoramento de preços reais dos medicamentos e a
criação de mecanismos de fiscalização da aplicação do CAP em todas as compras públicas. Essa incapacidade institucional da CMED
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na execução de suas atividades pode levar a um comprometimento
da qualidade da regulação dos preços dos medicamentos no país
(MIZIARA; COUTINHO, 2015).
A eficiência da CMED como agência capaz de proteger a sociedade de práticas de preços abusivas foi questionada pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), através do Relatório de Auditoria Operacional TC 034.197/2011-7. O TCU constatou que o PF apresentava graves distorções, não sendo, em muitos casos, um indicador
adequado para ser utilizado como parâmetro aplicável ao controle
das compras públicas. Em seu trabalho de busca, o TCU encontrou
preços na lista CMED com diferenças de mais de 10.000% em relação aos preços praticados nas licitações públicas. Em outro trecho
do relatório, o TCU apresenta que a partir de uma amostra de cinquenta princípios ativos, identificou que em 43 deles o preço registrado no Brasil estava acima da média internacional, sendo que em
23 desses princípios ativos o país apresentou o maior preço entre os
países pesquisados (TCU, 2012).
A análise de outros trechos do relatório do TCU indica uma
tendência de agravamento da discrepância entre os valores praticados no Brasil em comparação aos do cenário internacional quanto
maior o tempo do produto no mercado, pois mesmo que os preços
fixados no momento da entrada do medicamento no mercado brasileiro sejam mais baixos, essa curva se inverte com o passar dos anos
(TCU, 2012).
Presume-se que isso decorre do fato da CMED não dispor de
mecanismos que permitam a redução de preços de medicamentos já lançados, além de ser o reajuste anual pautado em uma
fórmula matemática questionada por diversos autores por entenderem que as variáveis são confusas, com problemas de ordem
teórica e prática, constatada a presença do índice de preços ao
consumidor amplo (IPCA) diversas vezes na formulação do referido reajuste, sem qualquer realinhamento ao longo dos anos do
preço teto ao preço praticado no mercado (ALVES, 2016; DIAS;
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SANTOS; PINTO, 2019; MIZIARA; COUTINHO, 2015). Há, portanto, um indicativo de existência de um modelo regulatório ineficiente que além de não impedir distorções contribui para acentuá-las
(CAMPOS; FRANCO, 2017).
A ausência de regulação do mercado farmacêutico durante o
ápice do modelo neoliberal dos anos de 1990, também contribui
para a explicação dos achados do TCU, do estudo de Miziara e
Coutinho (2015) e de Campos e Franco (2017), referente à distorção entre os preços estabelecidos pela CMED e os praticados
pelo mercado. Isso porque, quando a CMED foi instituída no ano
de 2001, os preços ora praticados foram incorporados como tetos
no então novo modelo regulatório. Como esses preços já estavam
distorcidos devido à ausência de regulação, essa distorção foi então
perpetuada até os atuais valores, uma vez que, conforme já discutido, não há mecanismos na legislação que permitam a correção de
preços para baixo (TCU, 2012).

Algumas considerações
A questão da regulação econômica do mercado de medicamentos é ampla e complexa. Há que se considerar que as políticas
farmacêuticas que tratem dessa questão vão expressar diferenças
significativas que dependem das características do Estado. No caso
brasileiro, as políticas de regulação são essenciais para assegurar o
direito inscrito na Constituição e reafirmado no ordenamento jurídico que estabelece a assistência farmacêutica e o acesso aos medicamentos como parte da assistência terapêutica integral e atividade
essencial para a consecução do uso racional de medicamentos.
As estratégias de regulação dos últimos anos adotadas no Brasil
têm se centrado em diferentes estratégias, contudo, é preciso avançar em pontos importantes. Ações que reduzam o abuso econômico
decorrente das falhas desse mercado, como a assimetria de informações, produzirão maior transparência quanto a preços e custos de tais
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tecnologias e possibilitarão oferecer, com mais clareza, o preço real
que deve ser cobrado pelos medicamentos. É necessário aumentar o
controle social sobre o funcionamento das empresas farmacêuticas;
aumentar a capacidade de negociação de compras públicas, especialmente para países com menor orçamento disponível; e ampliar a
produção e o uso de medicamentos genéricos, entre outras.
A transparência do setor farmacêutico é necessária à viabilização de preceitos sociais dos Estados, a fim de que estes não se
tornem reféns da indústria. Neste sentido, a 72ª Assembleia Mundial
de Saúde (AMS) aprovou texto sobre a necessidade de ampliar a
transparência do setor farmacêutico e o papel dos Estados em monitorar e promover cooperação institucional, relacionando a ausência
de informação sobre preços e custos diretamente com o problema
dos altos preços de produtos essenciais à saúde.
Em função do marco regulatório relativamente recente, o modelo de regulação econômica do mercado de medicamentos brasileiro
carece de estudos mais aprofundados que discutam, sobretudo, sua
eficiência e relevância social e se, de fato, está articulado para contribuir para diminuição das barreiras de acesso à medicamentos e
diminuição das iniquidades em saúde. Os estudos publicados sobre
o tema concentram-se em análises do modelo teórico da fórmula
de reajustes, sem, contudo, existir estudos que discutam, de forma
mais aprofundada e metodologicamente fundamentada, o papel
desempenhado por cada um dos atores sociais que influenciam e
competem pelo espaço de hegemonia nas decisões sobre regulação
do mercado farmacêutico brasileiro. É imperativo entender quem
são esses atores, quais são as estratégias por eles utilizadas e de que
forma disputam e ocupam os postos de tomada de decisões para
sobrepor os interesses por eles defendidos.
A regulação econômica de medicamentos tem a missão de
promover equilíbrio entre os interesses das empresas farmacêuticas
que querem assegurar seus lucros e os interesses dos consumidores de medicamentos que desejam preços acessíveis. Para isso, é
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fundamental reduzir as falhas de mercado. Em países que asseguram financiamento público de medicamentos, tem-se observado
maior poder do Estado sobre as decisões relativas à aquisição desses medicamentos.
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CAPÍTULO 5

Uso racional de medicamentos:
ações do Estado brasileiro entre
1985 e 2014
Tatiane de Oliveira Silva Alencar; Bruno Rodrigues Alencar

Medicamento e uso racional: definições e dimensões
de análise
O medicamento é um objeto da ciência dotado de propriedades técnicas, as quais o caracterizam como um recurso terapêutico
da era moderna. Mas também se constitui como um produto que se
insere no mercado e na sociedade, estabelecendo uma interação
entre esses âmbitos (ciência, mercado e sociedade), com implicação
nas relações de produção social (PIGNARRE, 1999).
Essa concepção nos possibilita pensar o medicamento para
além de suas propriedades técnicas, inserindo-o num conjunto articulado de dimensões, a saber: a dimensão tecnológica, por se tratar
de um produto de saúde caracterizado por propriedades (farmacológicas, farmacocinéticas, farmacodinâmicas) capazes de reparar,
minimizar ou prevenir uma situação indesejável a um indivíduo; a
dimensão econômica, representada pelo custo envolvido para o indivíduo ou para a gestão do sistema de saúde (municipal, estadual
ou federal), por ser um bem de consumo inserido no Complexo
Econômico-Industrial da Saúde, além de ser objeto de lucro e acumulação de capital; a dimensão simbólica, representada pelo sentido
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atribuído pelo indivíduo ou pelos grupos; a dimensão ideológica,
que é resultante da produção social de sentido sobre o medicamento; a dimensão sanitária, visto que é um produto/bem de consumo
relacionado à saúde individual e das populações que oferece benefícios mas também riscos à saúde, requerendo, portanto, regulação em todas as etapas do seu processo produtivo. Há ainda a
dimensão política, constituída a partir da articulação das dimensões
anteriores e das formas como isso se reflete nas decisões do Estado
na formulação de políticas relacionadas, em função dos interesses e
pressões de grupos ou classes (ALENCAR, 2016).
Assim, o medicamento em sua complexidade se insere em um
conjunto de atividades que possibilita a sua existência e manutenção no mercado e na sociedade, garantindo a sua inserção no ciclo
econômico produtivo — produção, troca, distribuição e consumo —
(MARX, 1996), bem como nas práticas de saúde por meio da assistência farmacêutica. Tais atividades são compreendidas, no geral, pela
pesquisa, desenvolvimento, produção, seleção para uso nas populações conforme critérios específicos, distribuição (aos serviços de saúde
e indivíduos), consumo (compreendendo a prescrição, a dispensação,
o uso, a avaliação de sua utilização e o descarte adequado) e serviços
farmacêuticos. Também integram esse conjunto as ações da vigilância sanitária relativas ao controle de qualidade, eficácia e segurança, sendo essas atribuições do Estado, visando à mediação entre a
produção de bens e serviços — que portam benefícios, mas também
riscos — e a saúde da população (COSTA, 1999).
As primeiras definições sobre uso racional de medicamentos
emergiram da Conferência de Expertos de Nairobi, em 1985, e permanecem vigentes já que consideram que há uso racional quando
os pacientes recebem os medicamentos adequados às suas necessidades clínicas nas doses correspondentes às suas características individuais, durante um período de tempo adequado e ao menor custo
possível para si e para a comunidade. Considerando as práticas de
saúde predominantes e o processo de medicalização instituído na
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sociedade, é pertinente acrescentar a essa definição a necessidade
de que o descarte dos medicamentos vencidos ou em desuso por
motivos diversos também seja adequado, de modo a contribuir para
a preservação do meio ambiente e suas diversas formas de vida.
Dessa forma, o uso racional abrange o ciclo produtivo econômico
do medicamento, desde a produção até o uso e seu descarte adequado, quando necessário.
Por esse motivo, o uso racional ampara-se na definição de medicamentos essenciais, entendidos como aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidados da saúde da população, devendo
ser selecionados por critérios de eficácia, segurança, conveniência,
qualidade e comparação de custo; bem como a disponibilidade em
quantidades adequadas, em dosagem apropriada, com assegurada
qualidade e a preço que os indivíduos e a comunidade possam arcar
(WHO, 2002). Definição categórica que parece estar cada vez menos
vigente em tempos de excessiva expressão do mercado farmacêutico
nas condutas terapêuticas dos trabalhadores de saúde, e até mesmo
nas formas de aquisição de medicamentos implementadas no Estado
brasileiro e na atuação dos organismos reguladores.
O Estado sempre adotou alguma ação para atender à necessidade de medicamentos instituindo políticas farmacêuticas. Problemas relativos a medicamentos, em seu ciclo produtivo-econômico,
desde a produção até o consumo, motivaram muitos debates em
prol da instituição de políticas farmacêuticas efetivas. Entre o período de 1961 a 2000, existiram seis Comissões Parlamentares de
Inquérito (CPI) que pautaram sobre a questão dos medicamentos
(ALENCAR, 2016, p. 42):
CPI da Desnacionalização, relativa a assuntos de políticas farmacêuticas (1961); CPI de Defesa do Consumidor (1975); CPI
destinada a investigar as atividades ligadas à indústria farmacêutica (1979); CPI destinada a investigar indícios de fraudes na
importação e exportação de produtos farmacêuticos (1989); CPI
destinada a examinar a situação do setor farmacêutico (1993);

GESTÃO E VIGILÂNCIA DO SANGUE E DE MEDICAMENTOS

157

CPI para investigar a ocorrência de possíveis irregularidades na
fabricação de medicamentos; e CPI destinada a investigar os
reajustes de preços e falsificação de medicamentos, materiais
hospitalares e insumos de laboratórios (1999).

Nesse processo, o movimento da Reforma Sanitária Brasileira
(RSB), particularmente nas décadas de 1970 e 1980, problematizaram pautas para o debate que abrangiam a questão dos medicamentos, tais como: acesso a medicamentos/disponibilidade,
produção, distribuição, controle de qualidade, vigilância sanitária,
uso racional, desenvolvimento científico e tecnológico de fármacos
(ALENCAR, 2016).
Tem-se, portanto, que o medicamento em sua dimensão econômica, técnica, social, política e, principalmente, sanitária foi, historicamente, alvo de debates, evidenciando os conflitos existentes na
tríade Estado-Mercado-Sociedade. Nesse processo, a participação
de atores coletivos — por exemplo: o Centro Brasileiro de Estudos em
Saúde (Cebes), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco),
a Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime),
a Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar), entre outras,
todos integradas ao movimento pela RSB — foi determinante para
a problematização sobre a situação da área de medicamentos no
país, bem como para a formulação de políticas que orientariam as
ações de vigilância sanitária e assistência farmacêutica que se dispõem hoje, inclusive enfatizando o uso racional de medicamentos.
Neste sentido, a discussão sobre o uso racional de medicamentos que se pretende trazer neste capítulo tem como referência a Saúde Coletiva e o Sistema Único de Saúde (SUS) e, necessariamente,
articula as dimensões referidas. Neste caso, considera-se que a Saúde Coletiva se trata de um campo de produção de conhecimentos
voltado para a compreensão da saúde e seus determinantes sociais,
e para o âmbito de práticas direcionadas prioritariamente para a
sua promoção, além de voltadas à prevenção e aos cuidados de
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agravos e doenças, tomando por objeto o indivíduo e a coletividade
(VIEIRA DA SILVA; PAIM; SCHRAIBER, 2014).
O debate sobre o uso racional de medicamentos deve estar
ancorado nesses elementos (saúde, determinantes sociais, práticas
de saúde, promoção, prevenção, cuidado, indivíduo e coletividade)
para que seja possível compreender a complexidade e a dinâmica
que envolvem as políticas e os fatos relacionados a tal temática no
contexto da institucionalização e implementação do SUS.
Tomando como análise o período compreendido entre 1985
e 2014, é possível elencar fatos políticos produzidos em diferentes
conjunturas com implicações para o uso racional de medicamentos. Esses elementos serão discutidos a seguir, considerando recortes
temporais dos períodos de governo, iniciando no período da presidência de José Sarney até o primeiro mandato de Dilma Rousseff.
Ressalta-se que essa delimitação temporal é apenas didática e tem o
objetivo de permitir a compreensão do acúmulo sistemático de fatos
produzidos relacionados ao uso racional de medicamentos. Não
corresponde, portanto, a uma análise de governos e nem mesmo
esgotará o conjunto de fatos produzidos no referido período.

Fatos e políticas instituídas e suas contribuições para o
uso racional de medicamentos
• Período José Sarney (1985-1990)
Nesse período, a política farmacêutica mais marcante era a
Central de Medicamentos (Ceme), que tinha o objetivo de promover
e organizar o fornecimento de medicamentos a preços acessíveis
àqueles que não tivessem condições econômicas de adquiri-los no
mercado. Para tanto, tinha como funções regular a produção e distribuição de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos subordinados ou vinculados aos Ministérios da Marinha, da Aeronáutica,
do Exército, do Trabalho, da Previdência Social e da Saúde, visando
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à ampliação e ao aperfeiçoamento da assistência farmacêutica no
país (BRASIL, 1971).
O cenário do setor farmacêutico era de crise acentuada, com
descontrole dos preços de medicamentos, dificuldade financeira da
Ceme, comprometendo o fornecimento de medicamentos na rede
oficial de distribuição; crise na Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), órgão do Ministério da Saúde com atribuição de registrar e fiscalizar produtos e serviços, responsável por criar normas
relativas ao controle sanitário e qualidade dos alimentos industrializados, medicamentos, cosméticos e produtos de limpeza, portos,
aeroportos e fronteiras (ALENCAR, 2016).
Diante das mudanças que viriam a ocorrer a partir da Constituição de 1988 relativas às atribuições do Estado na área da saúde,
particularmente aquelas relacionadas à questão dos medicamentos
(envolvendo a vigilância sanitária, a assistência farmacêutica e a
ciência e tecnologia), bem como dos interesses do mercado diante
da nova conjuntura, a Ceme promoveu, entre 30 de agosto e 1 de
setembro de 1988, já no final das discussões da Constituinte, o I
Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política de Medicamentos (ENAFPM) em 1988 para discutir a política farmacêutica
para o país. O evento também foi motivado pela necessidade da
categoria farmacêutica em se inserir no novo sistema de saúde, num
processo de reidentificação profissional com as práticas de assistência direta aos indivíduos.
Em seu relatório final, em relação às proposições sobre o mercado farmacêutico e a regulação governamental, constam: a necessidade de considerar a autossuficiência nacional em medicamentos
essenciais como assunto estratégico, de soberania nacional e como
componente da política de saúde; o controle de preços sobre todos
os insumos destinados à produção; e a utilização da nomenclatura
genérica nas embalagens dos produtos, em fonte idêntica ao nome
de fantasia.
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Também se recomendou o fortalecimento do órgão e das ações
de vigilância sanitária, com ênfase na descentralização, ampliação
do quadro de técnicos e das atividades de fiscalização e controle
de qualidade; o aperfeiçoamento do sistema de informática; a integração com universidades; e a implantação de um programa de
farmacovigilância. Proposições estas que tentavam valorizar o órgão
de vigilância sanitária que, naquele momento, atuava num modelo
cartorial burocrático e ineficiente, tendo o registro de produtos e a
liberação de processos como atividades principais (ROSAS, 1994).
Outras proposições apontavam para a atualização periódica
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); a descentralização da programação e distribuição de medicamentos; a
inserção da assistência farmacêutica no SUS; e a articulação intersetorial para o desenvolvimento das políticas farmacêuticas. Enfatizou-se também a presença do farmacêutico nos serviços públicos e
privados em atividades de coordenação da assistência farmacêutica. Todas as proposições, portanto, tinham implicações diretas na
promoção do uso racional de medicamentos.
Frisa-se ainda que, desse movimento, emergiu a primeira definição de assistência farmacêutica discutida no país, entendida como
conjunto de ações que integrasse a pesquisa, a produção, a distribuição e o consumo, mas que também incorporasse ações voltadas para a qualidade no uso dos medicamentos, minimizando seus
riscos por meio da dispensação farmacêutica e farmacovigilância
(BRASIL, 1988).
Outro fato importante desse período refere-se à CPI destinada
a investigar indícios de fraude na importação e exportação de produtos e insumos farmacêuticos por empresas multinacionais, ocorrida
no final da década de 1980, que também se fundamentou no relatório do ENMAFPM para fazer recomendações, tais como: proibição
da propaganda de medicamentos em veículos de comunicação de
massa; aperfeiçoamento e capacitação dos órgãos de controle de
qualidade; implantação de programa de farmacovigilância, garan-
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tia da presença do farmacêutico na dispensação e distribuição de
medicamentos; revisão periódica da Rename etc. (BRASIL, 1991a).
Essas recomendações e o próprio debate ocorrido na CPI contribuíram para dar visibilidade da situação de precariedade na qual
se encontrava SNVS e que, portanto, contrastava com o sistema de
saúde que se pretendia implantar. Os debates e recomendações do
ENAFPM dialogavam com os eventos que ocorreram em seguida e
que serviram de base para a elaboração do Projeto de Lei Orgânica
da Saúde, em discussão e elaboração naquele momento.

• Período Collor (1990-1992)
O movimento sanitário já previa que, no governo Collor, seriam criadas dificuldades para implementar o SUS e para assegurar
a continuidade da RSB, já que se priorizava o ajuste econômico e
o Estado mínimo no país. O grande desafio foi a aprovação da Lei
Orgânica da Saúde (LOS), haja vista os diferentes projetos apresentados para discussão.
No texto aprovado, houve ênfase da responsabilidade do Estado
quanto à assistência farmacêutica; e definiu-se a vigilância sanitária
como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde. A definição englobava duas grandes
áreas: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente,
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços
que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde.
A LOS dispôs ainda sobre a articulação das políticas e programas que envolvam as atividades de vigilância sanitária, vigilância
epidemiológica e saúde do trabalhador, dando autonomia aos estados e municípios no controle das ações de acordo com critérios,
parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de
produtos, substâncias e serviços estabelecidos pela União.
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Naquele momento, o cenário em relação aos medicamentos caracterizava-se por problemas recorrentes como o desabastecimento de medicamentos, elevação dos preços, falsificação de
medicamentos, inclusive de produtos naturais, e a permanência da
comercialização de produtos com substâncias ativas banidas em
outros países.
Muitos desses problemas foram divulgados pela Sociedade
Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime), uma organização sem fins lucrativos fundada em novembro de 1990 com
o objetivo de, a partir de um trabalho técnico-científico, fornecer
subsídios para o aprimoramento da vigilância de medicamentos no
país. Sua fundação contou com o apoio de entidades e organizações profissionais diversas: a Associação Médica Brasileira (AMB);
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; a Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados; os Centros
de Vigilância Sanitária; e o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica
da Universidade Federal da Paraíba, incluindo também atores sociais envolvidos com o movimento sanitário.
Durante a década de 1990, a Sobravime tornou-se uma frente
de luta pela efetivação de uma verdadeira ação de vigilância sanitária no país (COSTA, 1999), denunciando irregularidades e interesses espúrios das indústrias farmacêuticas, produzindo informações
idôneas por meio de seus boletins, promovendo eventos e articulando-se com outras organizações da sociedade civil para discutir e
propor políticas para o país.
Outra iniciativa importante para reação aos problemas criados pelas indústrias farmacêuticas, por meio de suas estratégias
para ampliação ilimitada de lucros, partiu do poder Legislativo.
Trata-se do Projeto de Lei (PL) nº 2.022/91, que propunha a proibição do uso de nome comercial (nome fantasia) nos produtos
farmacêuticos, os quais deveriam ser identificados pela denominação genérica — nome da substância ativa conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB) —, e a obrigatoriedade da utilização
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exclusiva do nome genérico no âmbito do SUS (BRASIL, 1991b).
Não havia, portanto, uma distinção entre o produto genérico e
o produto de referência, nem mesmo uma preocupação com as
propriedades técnicas ou qualidade do produto capazes de lhe
conferir característica de genérico e, desse modo, poder ser identificado pela DCB. Apenas se atinha à utilização da nomenclatura
genérica, entendida como uma forma de minimizar estratégias de
abuso da indústria farmacêutica, cuja competição entre marcas
contribuiria para produzir a situação na qual se encontrava o setor.
Por outro lado, também era uma forma de esclarecer ao consumidor final que era a substância que conferia as propriedades do
produto e não o nome da marca (nome fantasia).
Esse projeto não teve apoio do Congresso Nacional dadas as
lacunas em seus aspectos técnicos e também as pressões da indústria
farmacêutica. Contudo foi importante pois, a partir dele, iniciou-se
um enfrentamento com a industria farmacêutica que teve o PL como
base de orientações para a discussão sobre medicamento genérico.
Ao final desse período, havia um relevante contexto de crise no
país que incluía questões relativas a medicamentos: a desestruturação da Ceme; medicamentos com aumentos de preço acima da
inflação (chegando a custar até vinte vezes mais que no exterior); e
o esvaziamento da SNVS e sua transformação em mero cartório de
registro de produtos, ocorrendo maior celeridade nos processos de
liberação e registro de produtos sem a devida avaliação técnica.

• Período Itamar Franco (1992-1994)
Havia uma preocupação do governo em intervir sobre a situação desordenada que se acumulava ao longo dos anos nos órgãos de vigilância sanitária, Ceme e laboratórios oficiais. Também
tencionava intervir no mercado, diante dos constantes abusos e
instabilidades econômicas, e na sociedade, com repercussões no
acesso. Contudo, a questão dos medicamentos estava claramente
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desarticulada da saúde e do SUS, ainda que fosse considerada um
componente estratégico.
Em abril de 1993, deu-se início às atividades da CPI destinada a
examinar a situação do setor farmacêutico diante das desigualdades
no acesso aos medicamentos, dos preços abusivos e da quantidade
excessiva de medicamentos no mercado brasileiro. A CPI pretendia
aprofundar o conhecimento sobre a realidade, identificar entraves
e apontar caminhos para a superação desses problemas. Contudo,
as recomendações obtidas muito se assemelhavam àquelas da CPI
anterior, evidenciando, portanto, o aprofundamento dos problemas
existentes e a falta de avanços sobre os aspectos mais centrais, capazes de viabilizar o acesso e o desenvolvimento produtivo do país.
Assim, estava em descompasso com as mudanças necessárias para
o cumprimento dos princípios do SUS.
A discussão sobre a utilização da denominação genérica, iniciada por meio do PL 2.022/91, foi retomada pelo ministro Jamil
Haddad, que teve a intenção de instituí-la como uma estratégia para
o enfrentamento da situação do setor. Assim, em 5 de abril de 1993,
foi publicado o Decreto nº 793 (BRASIL, 1993), que incorporou e
ampliou as ideias trazidas na proposta inicial apresentada no PL nº
2.022/91 e inseriu outros aspectos, tais como: utilização das denominações genéricas nos processos de aquisição (licitação, contratos
e notas fiscais) de medicamentos; nos processos relativos à produção, fracionamento, comercialização e importação; e também nas
prescrições médicas ou odontológicas de profissionais dos serviços
públicos, conveniados e contratados no âmbito do SUS. O Decreto
também explicitou sobre o fracionamento, possibilitando que o consumidor adquirisse medicamentos nas quantidades suficientes para
o tratamento e não conforme as apresentações disponibilizadas pela
indústria; e sobre a responsabilidade técnica do farmacêutico nas
farmácias e drogarias.
O Decreto não foi implementado pois teve reações contrárias
dos representantes da indústria farmacêutica e também da categoria
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farmacêutica, particularmente devido à ausência dos aspectos técnicos (critérios de bioequivalência e biodisponibilidade que equiparam
um medicamento genérico a um medicamento de referência) relativos aos medicamentos genéricos. Ainda assim, trouxe importantes
elementos para o debate sobre o uso racional de medicamentos
ao elencar estratégias para enfrentamento da situação do mercado
farmacêutico. Ademais, a publicação do Decreto foi impulsionadora
da discussão sobre uma política de genéricos no país, que viria a ser
instituída em 1999.
Particularmente em relação ao órgão de Vigilância Sanitária, esse
período foi marcado por inconstâncias na sua gestão, com dificuldades orçamentárias e políticas que impediram mudanças para o setor
(LUCCHESI, 2001) e, consequentemente, dificultaram a construção de
um projeto para o órgão, apesar das tentativas de alguns gestores.
Neste processo de instabilidades na gestão, militantes do movimento sanitário, ao ocupar cargos, tentaram colocar a vigilância
sanitária como uma prioridade na política de saúde: retomou-se
a discussão sobre a descentralização das ações; deu-se prioridade
aos produtos farmacêuticos, com medidas que contribuíram para o
saneamento do mercado farmacêutico, ao estabelecer mecanismos
de avaliação e controle da liberação de medicamentos, e para o uso
racional; e fez-se a revisão técnica dos registros de medicamentos
concedidos no país (ALENCAR, 2017).

• Primeiro período Fernando Henrique Cardoso (1995-1998)
Nesse período, foi instituída a Política Nacional de Medicamentos (PNM), cuja construção foi proveniente do trabalho de um grupo
ministerial que teve a colaboração de outros sujeitos sociais com
reconhecido saber técnico. Foi pensada em consonância à conjuntura internacional de incentivo à formulação de políticas de medicamentos, representada pela OMS e Organização Panamericana de
Saúde (OPAS). O documento final não foi formulado de maneira
amplamente democrática, mas foi, ainda que minimamente, discuti166
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do no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e publicado sob a forma
da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.916, de 30 de outubro de
1998. Sua instituição foi um fato político desencadeador de outras
ações relativas à questão dos medicamentos.
A política traz como prioridades a revisão permanente da Rename; a assistência farmacêutica e sua organização nos estados e municípios; a promoção do uso racional de medicamentos (por meio
de medidas diversas como campanhas educativas, registro e uso de
medicamentos genéricos, elaboração e divulgação do Formulário
Terapêutico Nacional, desenvolvimento de ações de farmacovigilância e farmacoepidemiologia e qualificação dos profissionais); e a
organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos. Incorporava, portanto, ações para enfrentamento dos principais
problemas que se apresentavam no Brasil em decorrência do acúmulo histórico de fatos relacionados aos medicamentos.
Paralelamente à discussão sobre a PNM, o Conselho Nacional de Saúde discutia uma proposta para a política de medicamentos genéricos, que deveria estar integrada à primeira, tendo sido
aprovada na forma da Resolução nº 280/98, que estabelecia as
diretrizes de uma Política de Medicamentos Genéricos. Essa resolução trazia elementos mais concretos se comparada ao Decreto
nº 793/93, particularmente em relação aos aspectos técnicos: a
definição de medicamentos genéricos e critérios técnicos de bioequivalência, biodisponibilidade, segurança e qualidade; condições de intercambialidade; regulamentação da disponibilidade
de genéricos nos serviços de assistência farmacêutica públicos e
privados; medidas para aperfeiçoamento da capacidade da indústria farmacêutica na realização de estudos de bioequivalência
e biodisponibilidade para o aperfeiçoamento da comunicação e
informação sobre os genéricos e para coordenação intersetorial e
interinstitucional na implementação da política.
Ainda nesse período, a SVS protagonizou as discussões sobre
um sistema de farmacovigilância no Brasil, tendo sido designada
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uma comissão de técnicos para tal finalidade composta por representantes da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS), do Conselho
Federal de Farmácia (CFF), do Grupo de Prevenção ao Uso Inadequado de Medicamentos, da Sociedade Brasileira de Vigilância de
Medicamentos (SOBRAVIME), do Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp, da Associação Médica Brasileira (AMB) e Associação Brasileira de Médicos Assessores da Indústria Farmacêutica.
A referida comissão esforçou-se para apresentar um projeto piloto
de implantação do Sistema de Notificação Voluntária de Reações
Adversas a Medicamentos, com perspectivas de integrá-lo ao Programa Internacional de Farmacovigilância da OMS. Intabilidades na
SVS implicaram em dificuldades para os trabalhos dessa comissão.
Cabe destacar que esse período foi marcado pela divulgação
dos escândalos de falsificação de medicamentos. O caso que tomou maior proporção referiu-se ao medicamento Microvlar®, a pílula anticoncepcional mais vendida no país naquele momento, que
foi disponibilizada ao comércio sem as substâncias ativas, contendo apenas os excipientes, o que lhe valeu a denominação de “pílulas de farinha”. Esse tema foi objeto de uma CPI para investigar
a ocorrência de possíveis irregularidades na fabricação de medicamentos. Contudo, o relatório concluiu pela inconsistência de
provas relacionadas à falsificação de medicamentos, apesar dos
depoimentos não terem negado tal possibilidade (BRASIL, 1996).
De fato, os casos se avolumaram e tiveram maior publicidade após
a realização dessa CPI.
Após esses acontecimentos, algumas medidas foram tomadas:
a SVS criou uma Portaria obrigando os produtores de medicamentos a cadastrar seus distribuidores, ao passo que as farmácias só
poderiam comprar destes distribuidores; foram criados lacres de
segurança para a embalagem externa dos medicamentos e implementados serviços de atendimento ao consumidor nas indústrias
farmacêuticas; o Congresso elevou as penas para falsificação de
medicamentos para até quinze anos de prisão, tendo sido criada a
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Lei nº 9.677/98, que incluiu, na classificação dos delitos considerados crimes hediondos, os que atentam contra a saúde pública; e
o governo anunciou a reformulação no órgão de vigilância sanitária, cujo projeto a ser implementado já estava sendo finalizado pela
equipe técnica do governo.
Entre o início da proposição de reformulação da SVS e a proposta de um modelo de agência regulatória, houve muitas modificações no projeto e também críticas diante de aspectos que não
foram respondidos naquele momento: descentralização; perfis dos
profissionais dos cargos de direção; mecanismos de coordenação
interinstitucionais; formas de participação da sociedade e de difusão
do conhecimento e das ações etc. (SOUTO, 2007).
Entende-se que o histórico de descaso e do jogo político ao
qual ficou submetido o órgão de vigilância sanitária por longos
anos eram justificativas legítimas para a preocupação a respeito do
que estava por vir. Estava-se diante de um projeto elaborado sem
a participação ampla da sociedade e que trazia ainda um modelo
de agência construído sobre bases econômicas, sociais, políticas e
sanitárias bem distintas do caso brasileiro, já que a referência era o
modelo de agência dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) (ALENCAR, 2016).
A despeito dessas críticas, no final do primeiro governo de
FHC, a transformação da SVS na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) estava concluída, tendo sido legitimada por meio
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, já no segundo mandato
do então presidente.

• Segundo período Fernando Henrique Cardoso (1999-2002)
Ainda sob alvo de críticas, a Anvisa convocou, por meio da
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 130, de 3 de julho de
2001, a Conferência Nacional de Vigilância Sanitária (Conavisa),
em decorrência do movimento que ocorria nas organizações de participação social, nos estados e nos municípios diante da instituição
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da própria Anvisa e do acúmulo de problemas do setor; e também
como consequência de recomendações pela sua realização já manifestadas em conferências de saúde anteriores. A Conavisa foi um
marco importante, pois contou com a participação ampla da sociedade e do movimento sanitário para problematizar e discutir propostas de enfrentamento para a crise histórica vivenciada na área
de vigilância sanitária.
Ademais, as ações da Anvisa tiveram ênfase na regulação da
propaganda de medicamentos por meio da RDC nº 102, de 30 de
novembro de 2000, e da instituição do Projeto de Monitorização de
Propaganda e Publicidade de Medicamentos, mediante convênios
com quatorze universidades; e na implementação e regulação da
política de genéricos, que já estava em discussão no CNS.
Resultante do acúmulo de discussões em torno da necessidade de uma política de medicamentos genéricos, em fevereiro de
1999 a Lei nº 9.787 foi sancionada, estabelecendo o medicamento
genérico definido como medicamento similar a um produto de referência ou inovador, eficaz, seguro e de qualidade (BRASIL, 1999).
Tinha, desse modo, condições para a intercambialidade, podendo
ser produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade. Estabeleceu ainda que
as aquisições de medicamentos e a prescrição, no âmbito do SUS,
adotassem obrigatoriamente a DCB, devendo ser dada preferência
aos medicamentos genéricos nos processos de aquisição.
Posteriormente, outras regulamentações foram instituídas para
esclarecer aspectos técnicos, corrigir lacunas e minimizar tensionamentos que existiram com a publicação da lei; também foram criadas medidas para garantir o seu cumprimento, viabilizar o interesse
das empresas farmacêuticas pela produção desses medicamentos e
possibilitar sua oferta no mercado.
As discussões em torno da política de medicamentos genéricos e os conflitos daí resultantes, somados a um conjunto de outros
fatos e problemas já mencionados, motivaram a realização da CPI
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dos Medicamentos, iniciada em novembro de 1999. Efetivamente,
as discussões foram mais amplas que o objetivo ao qual se propôs
— investigar o reajuste de preços e falsificações de medicamentos,
materiais hospitalares e insumos de laboratórios (BRASIL, 2000).
Essa CPI foi um fato de grande relevância. Foram abordados
elementos relativos às dimensões técnica, política, social e sanitária
do medicamento e como elas se relacionavam no processo econômico. Além disso, entende-se que ocorreu num momento bastante
oportuno, diante das transformações no campo da saúde, nas políticas farmacêuticas e na conjuntura política do país (diante das
reformas administrativas em desenvolvimento), gerando expectativas
em relação aos seus desdobramentos.
Enquanto as CPI anteriores centraram-se nas atividades produtivas da indústria farmacêutica (até mesmo a ocorrida em 1975, que
não analisou especificamente a questão dos medicamentos), essa
CPI fez uma análise mais ampla dos problemas envolvidos desde a
produção, passando pela vigilância sanitária, distribuição, comércio
até o consumo dos medicamentos. A permanência desse debate no
âmbito do Legislativo evidencia a relevância da questão dos medicamentos para o Estado, as múltiplas dimensões (técnica, sanitária,
social, econômica, política e ideológica) que integram essa tecnologia de saúde, bem como explicita que a relação produção-consumo
de medicamentos sempre foi tensionada pelos interesses do capital.
O processo de revisão da Rename foi outro marco em relação à promoção do uso racional de medicamentos (URM) no país.
Anteriormente à elaboração e publicação da PNM, algumas ações
definidas como prioritárias estavam em curso, particularmente
aquelas relativas à revisão da Rename. As primeiras edições da Rename antecedem o SUS e foram motivadas pela Ceme, que instituiu
uma comissão multidisciplinar formada pela Ceme, pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), pela SVS, pelo
CFF, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Organização
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Pan Americana de Saúde (OPAS) para analisar a Rename (BRASIL,
1996). Motivada pela PNM, essa comissão realizou, em 1999, a
primeira revisão da edição mais moderna (posterior à PNM), publicada no ano 2000.
A partir de 2001, a revisão da Rename passou a ser uma
atribuição da Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização
(Comare), que foi posteriormente coordenada pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), e era composta
por 24 membros, incluindo representantes do Ministério da Saúde,
da Anvisa, do CNS, do Conass, do Conasems, do CFF, da AMB, de
sociedades científicas, como a Sobravime, e da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical (SBMT), além de oito universidades (BONFIM;
LOPES, 2014).
Posteriormente, as atualizações da Rename foram realizadas
com maior frequência (BONFIM; LOPES, 2014), consolidando-se
como uma política norteadora das ações de assistência farmacêutica; interferindo desde a pesquisa e produção até a aquisição e o uso;
racionalizando recursos; direcionando a elaboração das relações de
medicamentos nos estados e municípios brasileiros; orientando o
acesso aos medicamentos essenciais; e, desse modo, interferindo
nas tensões entre o Estado e mercado farmacêutico, ávido pela inclusão de suas novidades farmacológicas no SUS.
Nesse período também ocorreu a instituição de programas —
como: o Programa de Assistência Farmacêutica Básica, o Programa
Farmácia Penitenciária, o Programa de Medicamentos Estratégicos,
o Programa de Medicamentos Excepcionais e o Programa de Combate à Aids — como estratégia para ampliação da disponibilidade
de medicamentos, mas que não necessariamente se refletiam na
promoção do uso racional. No entanto, os programas eram difusos,
não havia, até aquele momento, um órgão estruturado e centralizador dos programas e ações relativas à assistência farmacêutica
capaz de articular e gerir o conjunto das necessidades em torno
dos medicamentos nas diferentes regiões brasileiras. Isso só ocorreu
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posteriormente, em 2003, no primeiro governo Lula, com a criação
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).
Ocorreu, ainda, a introdução dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), um importante instrumento para a racionalização da prescrição e do uso de medicamentos, nos quais são
estabelecidos os critérios de diagnóstico, o tratamento preconizado
e os mecanismos de controle, acompanhamento e verificação. Em
2001, aconteceu a criação da Câmara de Regulação de Medicamentos (Camed), que julgava os pedidos de reajuste e regulamentava a redução dos preços dos medicamentos.

• Primeiro período Lula (2003-2006)
Nos primeiros meses do governo Lula foi desencadeado um processo de reforma na estrutura organizacional do Ministério da Saúde alterando e criando secretarias diversas, no intuito de adequar a
estrutura do Ministério à execução do programa de governo. Nesse
processo foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE), possibilitando que as questões relacionadas
aos medicamentos e à assistência farmacêutica fossem centralizadas
em um departamento específico e não mais em secretarias diversas,
como ocorria anteriormente, sendo este um fato político institucional
bastante positivo e consoante às demandas manifestadas pelas entidades farmacêuticas e constantes nas Conferências de Saúde ocorridas em 1996 (10ª CNS), em 2000 (11ª CNS) e em 2003 (12ª CNS).
Entre as ações produzidas pela SCTIE, enumera-se a ênfase
dada pela Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde:
ao desenvolvimento e avaliação de farmoquímicos e medicamentos,
desde a pesquisa ao uso seguro dos medicamentos, com controle de
qualidade e acesso; à exploração, produção e controle de fitoterápicos, de acordo com as potencialidades regionais; à necessidade de
estudos de farmacoepidemiologia e farmacovigilância; e à atenção
farmacêutica para os grupos de pacientes especiais, especialmente
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na rede básica do SUS. Ações essas com potencial de promover o
uso racional de medicamentos.
Resultante do processo de mobilização social que caracterizou
esse período, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2004) foi formulada nas discussões da Conferência Nacional
de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. A política estabeleceu como diretrizes: a garantia do acesso e equidade às ações de
saúde; a manutenção dos serviços de assistência farmacêutica na
rede pública; a qualificação dos serviços; a descentralização das
ações; o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos; a
modernização e ampliação da produção dos laboratórios oficiais; a
utilização e atualização da Rename; e a definição de ações intersetoriais visando a internalização e o desenvolvimento de tecnologias.
Estabeleceu também a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos; a construção de uma política de Vigilância Sanitária que garanta o acesso da população a serviços e produtos seguros, eficazes
e de qualidade; o estabelecimento de mecanismos para regulação
e monitoração do mercado de medicamentos; e a promoção do
uso racional de medicamentos (BRASIL, 2004). Reunia, portanto, os
elementos estruturantes e determinantes para a assistência farmacêutica no país.
A Portaria nº 152, de 19 de janeiro de 2006, estabeleceu, por
meio da Comissão de Incorporação de Tecnologias (Citec), o primeiro fluxo para incorporação de tecnologias no SUS, vislumbrando
um processo de avaliação e inclusão de tecnologias mais democrático e organizado.
Entre as ações regulatórias ocorridas nesse período, um fato
importante refere-se à criação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), tendo como objetivos a adoção,
implementação e coordenação de atividades relativas à regulação
econômica do mercado de medicamentos e o estabelecimento de
critérios para a definição dos preços dos produtos, visando estimular
a oferta e a competitividade do setor. Ademais, a Anvisa publicou di174
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versas resoluções exigindo controles mais rígidos para a produção,
comercialização e uso de medicamentos, a fim de possibilitar maior
segurança e qualidade para o consumidor (ALENCAR, 2016).
Outra medida instituída refere-se à regulamentação do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, por meio da RDC
nº 33/2003, estabelecendo a necessidade de que os serviços (laboratórios farmacêuticos, hospitais, distribuidoras, drogarias e farmácias, universidades etc.) geradores de resíduos elaborassem os
Planos de Gerenciamento, baseados nas características dos resíduos
gerados, estabelecendo as diretrizes de manejo (coleta, transporte e
disposição final dos resíduos).
Esse aspecto chama a atenção pois, apesar de já haver recomendações da OMS desde 1999 para que os países adotassem
medidas relativas ao descarte desses produtos, esse aspecto não
esteve presente nos debates das conferências nacionais de saúde até
então realizadas e nem na PNM. Apenas a I Conferência Nacional
de Vigilância Sanitária pautou esse aspecto, conforme identifica-se
no relatório final (CONAVISA, 2001). Isso pode ser explicado pelo
fato de que a preocupação com a disponibilidade de medicamentos
era a pauta predominante diante das desigualdades no acesso, e
também pela falta de mecanismos para acompanhamento do consumo dos medicamentos nos diferentes serviços de saúde e nem nos
domicílios. Além disso, pode-se destacar que, com a prática da automedicação e os desperdícios gerados pela aquisição inadequada
de medicamentos nos municípios brasileiros, somados às preocupações com as condições ambientais, a questão do gerenciamento de
resíduos foi ocupando a pauta de debates com mais expressividade,
inclusive no âmbito da Anvisa.
Outra medida referiu-se ao fracionamento de medicamentos
em farmácias e drogarias (tentado por meio de várias normativas, incluindo o Decreto nº 5.348/2005, que regulamentava a Lei
nº 5.991/73; e também por meio de resoluções colegiadas, a exemplo da RDC nº 80, de 12 de maio de 2006) o que teve potencial
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de implicar no uso racional e no acesso aos medicamentos, já que
esses poderiam ser adquiridos nas quantidades adequadas ao tratamento prescrito e não nas quantidades definidas pela indústria
farmacêutica. Os conflitos com a indústria permaneceram, tendo
prevalecido os interesses do capital e não os da saúde. Até os dias
atuais, o fracionamento de medicamentos não é uma prática predominante nas indústrias e, consequentemente, não se operacionaliza
nas farmácias públicas e privadas.
Nesse período, novos casos de falsificação e reações adversas
a medicamentos1 provocaram a retomada do debate sobre a necessidade de farmacovigilância. Em 2005, foi implantado o Programa
Farmácias Notificadoras (os estabelecimentos farmacêuticos, conforme critérios definidos pela Anvisa, faziam registro das reações
adversas aos medicamentos e notificavam ao Centro Nacional de
Monitorização de Medicamentos) e o Sistema de Notificação em
Vigilância Sanitária (Notivisa), um sistema informatizado para o recebimento de notificações de eventos adversos e queixas técnicas
relacionados com medicamentos e produtos para a saúde sujeitos à
vigilância sanitária (MELLO; OLIVEIRA; CASTANHEIRA, 2008).
Também nesse período teve início o processo de reorientação
da assistência farmacêutica, viabilizado com a implantação do Pacto pela Saúde2 (BRASIL, 2006a) e com a Portaria nº 698, de 30 de
março de 2006 (BRASIL, 2006b), que definiu as responsabilidades
das três esferas de gestão nas ações de saúde, estabelecendo blocos de financiamento (Atenção Básica, Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Assistência Farmacêutica,
Vigilância em Saúde e Gestão do SUS). Essa lógica resultou em
1 Nesse período, ocorreram 21 mortes provavelmente causadas pela ingestão do contraste
Celobar ®, mais de 200 casos de infecção ocular e 20 casos de cegueira provocados por
produtos oftalmológicos usados em pacientes submetidos a cirurgia de catarata e a morte
de quatro bebês que utilizaram determinado lote de cloreto de potássio (CELOBAR...,
2003; DROGAS..., 2003)
2 O Pacto pela Saúde foi instituído por meio da Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de
2006, sendo resultante de um processo de discussão com o Ministério da Saúde, Conass
e Conasems no sentido de pactuar responsabilidades entre os gestores (BRASIL, 2006a).
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melhor estruturação e definição das atribuições do financiamento e
da organização das ações e programas relativos à assistência farmacêutica entre as três esferas de gestão.
Todo esse acúmulo histórico de fatos a respeito dos medicamentos motivou a realização do I Congresso Brasileiro sobre Uso
Racional de Medicamentos, organizado pelo Departamento de
Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e pela Anvisa,
trazendo finalmente para o debate coletivo uma pauta há muito
manifestada pelas organizações farmacêuticas e pelo movimento
sanitário. Nessa perspectiva, e visando fortalecer os debates sobre
URM, foi criado o Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos, instituído pela Portaria nº 1.555/2007, com
a competência de identificar e propor estratégias e mecanismos de
articulação, monitoramento e avaliação direcionados à promoção
do URM, de acordo com os princípios e as diretrizes do SUS. Além
dos congressos seguintes (até 2014, ocorreram seis congressos em
diferentes regiões brasileiras que apresentaram como produto final
cartas nas quais foram destacadas propostas para agenda sobe a
promoção do URM no país), o Comitê criou o Prêmio Nacional para
Promoção do Uso Racional de Medicamentos para estimular a produção de experiências exitosas.
Assim, pode-se dizer que a articulação com diferentes organizações da sociedade civil propiciou a retomada da pauta sobre o
uso de plantas medicinais, resultando na instituição da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (BRASIL,
2006b) e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos,
ambas em 2006. Outras ações foram desenvolvidas, posteriormente, visando à implementação dessas políticas no âmbito do SUS.
Fato marcante nesse período, haja vista as contradições e conflitos existentes quando da sua discussão (ALENCAR et al., 2018), se
refere à instituição do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB),
cuja criação decorria da necessidade de ações para promover a
universalidade do acesso aos medicamentos, diminuindo a reper-
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cussão desses gastos no orçamento familiar e permitindo a sua disponibilidade a baixo custo para os cidadãos assistidos pela rede
privada. Havia a perspectiva de que a farmácia popular se voltasse
mais para a atenção à saúde do que somente ao comércio de medicamentos, como eram as demais, já que teria um modelo próprio de
farmácia (modalidade Rede Própria). Além disso, naquele momento,
o farmacêutico não integrava a equipe mínima do Programa Saúde da Família e, assim, o seu trabalho no PFPB seria um caminho
possível para inserir a assistência farmacêutica na farmácia pública.
Posteriormente, em 2006, o PFPB foi ampliado para farmácias
da rede privada, e os cidadãos puderam adquirir medicamentos
para o tratamento de hipertensão e diabetes mediante copagamento, dando início à modalidade Aqui tem Farmácia Popular. Neste
caso, o Ministério da Saúde repassaria às farmácias até 90% do
valor de referência do produto, conforme valores definidos pela Câmara de Regulação de Medicamentos, e o cliente pagaria o restante
do valor. Essa modalidade também gerou muitas críticas, com o
argumento de que o Estado estimularia o mercado farmacêutico em
vez de fortalecer as unidades de saúde do SUS, alvo de constantes
queixas de indisponibilidade de medicamentos (ALENCAR, 2017;
ALENCAR et al., 2018).
Naquele momento, tinha-se a expectativa de que a promoção
do uso racional fosse incrementada, já que as farmácias da rede
própria do programa dispunham de estrutura e equipe mais organizadas, estando fundamentada em normativas próprias; e também
porque as farmácias da rede privada obedeciam a critérios sanitários previstos em legislações para serem credenciadas ao programa.
Contudo, somente mais tarde foram produzidos dados desse tipo,
como será visto adiante.

• Segundo período Lula (2007-2010)
O início desse período foi marcado pela criação do Programa Mais Saúde, que elencava diretrizes consideradas estratégicas
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para articular a saúde ao desenvolvimento nacional. O programa
se estruturava em sete eixos, dois deles incorporavam ações relativas à questão dos medicamentos: o eixo Atenção à Saúde e o
eixo Complexo Industrial da Saúde. Tais eixos previam as seguintes medidas: ampliar o acesso da população a medicamentos pelo
SUS; reduzir o gasto da população com medicamentos mediante o
estímulo ao uso de medicamentos genéricos; ampliar a rede própria
do PFPB; expandir o programa Aqui Tem Farmácia Popular; garantir a disponibilidade de medicamentos fracionados nas farmácias e
regulamentar a dispensação de medicamentos excepcionais de alto
custo; e promover e modernizar o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária. A robustez do programa era, contudo, incompatível com
o financiamento do SUS.
Continuando o processo de reorientação, foram instituídas as
Diretrizes para estruturação das farmácias no âmbito do SUS (BRASIL, 2009). Tal documento consiste na descrição das condições mínimas necessárias para a qualificação das atividades (instalações,
equipamentos, boas práticas e gerenciamento dos produtos e atividades clínicas). Apesar de serem medidas relativamente simples em
alguns aspectos, o cumprimento das recomendações representava
um grande desafio aos municípios diante do nível de desorganização encontrado na assistência farmacêutica (ALENCAR; NASCIMENTO, 2011; ARAÚJO et al., 2008; OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI,
2010) e, consequentemente, do investimento de recursos financeiros
necessários para implementá-las.
Outra iniciativa importante para a inclusão dos farmacêuticos
na atenção básica do SUS ocorreu com a criação dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (Nasf), por meio da Portaria nº 154/20083,
que previa a inclusão de outros profissionais (conforme os tipos de
Nasf), além dos existentes na equipe mínima, para ampliar as ações
de atenção básica desenvolvidas pela equipe de Saúde da Família.
3 Com a implementação da Política de Atenção Básica, publicada em 2017, as funções,
nomenclatura e tipos de equipes Nasf foram modificadas.
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Cabia aos farmacêuticos apoiar atividades gerenciais e também de
promoção da saúde, incluindo a atenção farmacêutica para grupos
específicos, a avaliação da utilização de medicamentos e a promoção de ações que disciplinassem a prescrição, a dispensação e o
uso de medicamentos.
Também ocorreram: a instituição da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS (Renisus) como instrumento capaz de orientar estudos e pesquisas que pudessem contribuir para
a elaboração de um elenco de plantas medicinais e fitoterápicos a
serem disponibilizados para uso da população; a definição da lista
de produtos estratégicos para o SUS, articulada a uma agenda de
pesquisa; e a inclusão do tema do descarte de medicamentos na
Agenda Regulatória da Anvisa, em 2010, todas importantes medidas com implicações no uso racional.

• Período Dilma Rousseff (2011-2014)
Dando continuidade ao processo de incorporação da ciência
e tecnologia na pauta dos medicamentos, criou-se a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), por meio
do Decreto nº 7.646/2011, que agregou e aprimorou as ações
desempenhadas pela Citec e pela Comare, tornando-se responsável
pela incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde,
bem como pela constituição ou alteração de PCDT. Com isso um
novo fluxo para incorporação e avaliação de tecnologias foi adotado, visando equacionar as dimensões da necessidade, da integralidade e da disponibilidade do mercado.
Frisa-se nesse período a instituição a Lei nº 12.401/2011, decorrente de um processo de discussão que já vinha acontecendo no
Legislativo, particularmente no Senado Federal, e também no Judiciário. A lei acentua a relevância da Rename e das relações de medicamentos das demais esferas como elementos determinantes das
políticas farmacêuticas e estabelece que o Ministério da Saúde, por
meio da Conitec, seja o órgão decisor sobre a avaliação e incor180
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poração de novas tecnologias no SUS, devendo o poder judiciário
ater-se a tais recomendações.
Do mesmo modo, a Relação Nacional de Ações e Serviços de
Saúde (Renases) — compreendendo todas as ações e serviços que
o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade da
assistência — criada a partir o Decreto nº 7.508/20114, incorporou a Rename, o Formulário Terapêutico Nacional e os Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas como instrumentos para orientar o
processo de incorporação de tecnologias e a regulação do acesso
aos medicamentos.
No âmbito da regulação sanitária de medicamentos, cabe destacar a RDC nº 20, de 05 de maio de 2011, que dispõe sobre o
controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como
antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação;
e a RDC nº 52, de 6 de outubro de 2011, que dispõe sobre a regulação dos medicamentos anorexígenos anfetamínicos (anfepramona,
femproporex e mazindol) e sibutramina (utilizados clinicamente como
inibidores de apetite). Este último foi alvo de muitos conflitos entre a
Anvisa e o setor regulado, que, aliás, se mantêm até o momento.
Tais dispositivos exigiram também a atualização da Rename, que
passou a ser organizada a partir dos componentes de financiamento
(componente básico, componente estratégico e componente especializado da assistência farmacêutica), e ainda da Relação Nacional de
Insumos Farmacêuticos e de Medicamentos de Uso Hospitalar.
Houve críticas a essa estruturação e ao processo de revisão
pelo fato de não terem sido considerados os critérios de evidência científica já adotados nas edições anteriores, de modo que não
foram seguidas as orientações da OMS (BONFIM; MAGALHÃES,
2013). Alguns estudiosos consideram, ainda, que o quantitativo
expressivo dos produtos contidos na edição da Rename 2012, no
4

O Decreto 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/90, dispondo sobre a estrutura organizativa do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, entre outros aspectos.
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número de 810, descaracterizou o conceito de medicamentos essenciais e fragilizou a proposta de uso racional e de tratamentos
farmacológicos orientados por protocolos e diretrizes terapêuticas
consistentes (BONFIM; LOPES, 2014; SANTOS-PINTO et al., 2013).
Outra medida com implicações no uso racional de medicamentos se refere ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, o Qualifar-SUS. O programa é estruturado
em quatro eixos (estrutura, educação, informação e cuidado), instituído por meio da Portaria nº 1.214, de 13 de junho de 2012,
e prevê: ampliar a disponibilidade de medicamentos; promover
condições favoráveis para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS; contribuir para garantia da integralidade do cuidado,
resolutividade e o monitoramento dos resultados terapêuticos desejados; promover a educação permanente para os profissionais
de saúde; e favorecer o processo contínuo e progressivo de obtenção de dados que possibilitem acompanhar, avaliar e monitorar a
gestão da assistência farmacêutica.
Também nessa perspectiva, cabe mencionar a realização da
Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM), que teve como objetivos avaliar
o acesso, a utilização e o uso racional de medicamentos por parte
da população brasileira e caracterizar a organização dos serviços de
assistência farmacêutica na atenção básica. A pesquisa se iniciou em
2012, apresentando vários desdobramentos e resultados; portanto
o esforço tem potencial para contribuir na avaliação e delimitação
de novas estratégias, sendo um fato importante para a questão dos
medicamentos no país.
Em relação ao PFPB, houve expansão significativa. Em 2011,
foi realizada ampliação do programa e instituída, por meio da
Portaria nº 184/2011, a campanha “Saúde não tem preço”, que
passou a disponibilizar medicamentos para patologias específicas (inicialmente para hipertensão e diabetes e, em seguida, para
asma) sem custo adicional, ou seja, isento do copagamento, nas
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farmácias de unidade própria e naquelas conveniadas ao Aqui tem
Farmácia Popular.
Após dez anos de implantação, o PFPB acumulou resultados
positivos, apontados por organismos nacionais (IBGE, 2014) e internacionais (WHO, 2012). A iniciativa foi identificada como o programa social do governo federal mais bem avaliado pela população
brasileira. Foi seguido por registros de aumento no acesso aos medicamentos para doenças crônicas (com destaque para a hipertensão,
diabetes e asma), especialmente após a instituição do “Saúde não
tem preço”, sendo referido pela Pesquisa Nacional de Saúde 2013
como uma política que tem contribuído para o acesso aos medicamentos pela população. O PFPB tornou-se um programa com
visibilidade internacional, referido pela OMS como exemplo bem
sucedido para a ampliação do acesso a medicamentos.
Ainda que os dispositivos legais que norteiam o programa estabeleçam um conjunto de exigências sanitárias, particularmente a
respeito de estrutura e presença de farmacêutico durante o horário
de funcionamento das farmácias da rede própria ou credenciada,
estudos recentemente realizados (SILVA; CAETANO, 2015) e os resultados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde (BRASIL, 2014)
não apontam qualquer ênfase quanto à qualidade dos serviços dispensados nessas farmácias.
Cortes orçamentários no governo Dilma e, posteriormente, no
governo Temer, impactaram no PFPB resultando em fechamento de
unidades até a completa extinção da modalidade Rede Própria, em
2017, e na redução da oferta de produtos nas farmácias conveniadas, entre outras mudanças que reduziram o impacto do programa
no acesso aos medicamentos (ALENCAR et al., 2018).
A mobilização de organizações farmacêuticas e da reforma sanitária junto do poder Legislativo possibilitaram a aprovação da Lei
nº 13.021/2014, que define farmácia como “unidade de prestação
de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva”; e motivou
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ainda o posicionamento do CFF para a criação da Resolução CFF
nº 586/2013, que regulamenta a prescrição farmacêutica. Medidas
que fortalecem o uso racional de medicamentos.
Esse período encerra os dez anos da implantação da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Dados divulgados
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) revelam que houve cumprimento de grande parte das propostas elencadas em 2004, quando
a PNAF foi instituída: consolidou-se o direito ao acesso aos medicamentos; os componentes da assistência farmacêutica e o PFPB
foram firmados como estratégias para promover o acesso; e houve ampliação do financiamento de medicamentos. Também houve
uma consolidação da PNAF como política de saúde, articulando-se
com outras políticas, particularmente com a de Medicamentos, de
Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Industrial e de Formação
de Recursos Humanos.

Considerações acerca da promoção do uso racional
de medicamentos
O registro dos fatos ao longo dos diferentes períodos revela
que a preocupação com o uso racional de medicamentos esteve
presente na pauta do movimento sanitário, e, portanto, na discussão sobre o SUS. Nesse sentido, o Estado adotou diferentes
respostas para resolver os problemas no setor farmacêutico que
envolviam desde a garantia do acesso até a qualidade e preços
dos produtos ofertados.
Após trinta anos do SUS, o acúmulo de fatos denota que o tema
do uso racional é relevante aos sistemas de saúde, ainda que persistam desafios para sua efetivação nos serviços e práticas de saúde.
Por isso, elementos estruturantes abordados ao longo desse período de análise, tais como fracionamento, regulação da propaganda,
presença dos farmacêuticos nos estabelecimentos de saúde, serviços
de farmacovigilância, e, mais recentemente, o gerenciamento de

184

MARILUCE KARLA BOMFIM DE SOUZA (ORG.)

resíduos de serviços de saúde, ainda se constituem como lacunas no
cenário nacional, a despeito de alguns avanços produzidos.
Isso pode ser explicado, em parte, ao serem considerados os
tensionamentos que marcam a regulação do mercado farmacêutico. Cabe esclarecer que nenhum dos fatos relatados neste capítulo
foram produzidos sob isenção de conflitos, ainda que eles não sejam aqui mencionados. O estudo de Alencar (2016) evidencia os
inúmeros conflitos que existiram na produção de tantos outros fatos
relacionados à questão dos medicamentos.
Nessa perspectiva, o uso racional de medicamentos ainda
constitui um desafio a ser perseguido pois ainda prevalece a dimensão técnica e econômica sobre a dimensão sanitária. A desestruturação dos serviços, do processo de trabalho e da gestão da
Assistência Farmacêutica, apesar das mudanças nas políticas farmacêuticas ocorridas na última década, reforça essa ideia (ALENCAR,
2013; GERLACK et al., 2017; LEITE et al., 2017).
Ademais, os dados da Pesquisa Nacional sobre Acesso e Utilização de Medicamentos revelam que ainda há dificuldades para a
garantia do acesso universal aos medicamentos essenciais (ÁLVARES
et al., 2017), e mostram também problemas relacionados ao uso
racional, envolvendo a prescrição de medicamentos essenciais, limitações na identificação correta do medicamento, na orientação
aos pacientes e na disponibilidade de protocolos terapêuticos nos
serviços de saúde (LIMA, et al., 2017). Isso demonstra que ainda há
muito a se fazer em prol do uso racional de medicamentos.
Para além das disposições normativas já definidas e da necessidade de implantação destas, faz-se necessário que a temática integre o cotidiano dos serviços e das diferentes profissões. Iniciativas
importantes têm sido adotadas pelo próprio Ministério da Saúde
e seus departamentos no que tange à promoção da qualificação
dos trabalhadores em serviço, particularmente para aqueles vinculados ao SUS, por meio de cursos diversos, presenciais e virtuais,
tais como: especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica;
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curso de aperfeiçoamento Farmacêuticos na Atenção Básica: Trabalhando em Rede; curso de capacitação para o Sistema Hórus;
Simulação Realística em Farmácia Hospitalar; e o curso EaD Qualifar, Fitoterapia para Médicos do SUS. Este último em atendimento
às demandas criadas diante da implantação, em 2006, das políticas
relativas às plantas medicinais, fitoterápicos, práticas integrativas e
complementares no SUS.
Esse movimento também precisa ser intensificado nos processos formativos em saúde, que se tornam ainda mais valorosos se
disponibilizados na perspectiva interprofissional e articulada à pesquisa e à extensão.
O caminho pode ser, portanto, a integração dos diversos atores sociais, responsabilizando todos os trabalhadores de saúde, os
serviços e as instituições de ensino nesse processo. Existe, assim,
a possibilidade de criar uma relação de forças capaz, em tese, de
provocar mudanças no cenário marcadamente influenciado pelos
interesses das grandes empresas farmacêuticas.
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CAPÍTULO 6

Gestão, infraestrutura e organização do
sistema de hemovigilância na Bahia
Lyann Guaracyara Valois Rios Araújo; Ana Cristina Souto;
Mariluce Karla Bomfim de Souza

A segurança transfusional e a busca da qualidade do sangue apresentam-se como duas das finalidades dos sistemas de hemovigilância no mundo. Criado em 2001 como uma das principais estratégias
no controle da qualidade do sangue no Brasil, o Sistema Nacional
de Hemovigilância tem como objetivo direcionar, ampliar e aprimorar a segurança nas transfusões sanguíneas, com ênfase específica
nos incidentes transfusionais (ANVISA, 2007). Na América Latina,
apenas o Brasil e a Colômbia têm sistemas de hemovigilância estruturados; os demais países apresentam alguma atividade de vigilância ao sangue, porém ainda não se configuram como sistemas
(HERVÉ et al., 2000).
A Organização Panamericana da Saúde e a Organização
Mundial de Saúde têm elaborado importantes estratégias para a
utilização do sangue seguro no continente americano, a exemplo do
Plano Regional de Acesso Universal ao Sangue Seguro 2014-2019,
que prioriza o fortalecimento de sistemas nacionais de sangue e a
implementação da hemovigilância nos serviços de sangue. Cabe
destacar que o conjunto dos objetivos, ações e estratégias voltadas
para a segurança e qualidade do sangue constituem medidas de
insigne importância para a gestão, uma vez que as informações ge-
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radas servem de subsídios para o planejamento de medidas de redução e/ou eliminação de riscos, alocação de recursos financeiros,
elaboração de políticas, entre outros.
O Sistema de Hemovigilância no Brasil (SNH) utiliza-se de instrumentos de avaliação e alerta para recolher informações sobre
os efeitos indesejáveis da utilização terapêutica de sangue e hemocomponentes presentes na Rede de Hospitais Sentinela. No conjunto
dos objetivos da Hemovigilância, deve-se conhecer as reações e
efeitos adversos da transfusão, conhecer a etapa ou as etapas da
cadeia transfusional mais vulneráveis, introduzir ações corretivas e
preventivas pertinentes e dispor de um documento de referência,
reconhecido pelas autoridades de saúde, para contribuir no estabelecimento de alocação racional dos recursos econômicos, técnicos
e humanos de acordo com as reais necessidades identificadas pela
hemovigilância. Portanto, acompanha todos os procedimentos técnicos referentes às etapas de captação, seleção e qualificação do
doador; do processamento, armazenamento, transporte e distribuição dos hemocomponentes; dos procedimentos pré-transfusionais e
do ato transfusional (ANVISA, 2015) no sentido de intervir sobre as
não conformidades a fim de minimizar e controlar riscos e danos.
Buscando trazer à reflexão a relação entre o Sistema de Hemovigilância, as práticas de Hemovigilância e a Gestão em Saúde, este
capítulo apresenta uma análise situacional do Sistema de Hemovigilância da Bahia (SNH-BA) como um caso exemplificativo a partir do
qual aspectos da gestão, infraestrutura e organização constituem-se
como elementos importantes para análise e discussão da situação
do sistema de saúde.
Na primeira parte do capítulo, está uma breve abordagem
sobre o referencial teórico-metodológico, sendo o Planejamento
Estratégico Situacional e os componentes do sistema de saúde utilizados para a análise da situação. Na sequência, apresenta-se o
processo de implantação do Sistema de Hemovigilância da Bahia
e, por fim, problemas de gestão, infraestrutura e organização do
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SNH-BA são discutidos a partir da perspectiva de profissionais1
que foram ou são responsáveis por atividades de hemovigilância
ou inspeção em Serviços de Hemoterapia (SH) e serviços de saúde
entre os anos de 2002 a 2015. Para conferir a análise situacional proposta, também constam referências a documentos2 institucionais como o relatório da Análise Situacional dos Serviços de
Hemoterapia da Bahia do ano de 2009, roteiros e relatórios de
inspeção do ano de 2015, relatório de Gestão Anual de 2015,
notificações de eventos adversos ao uso do sangue do período de
2002 a 2015, sendo os 2002 a 2005 do Boletim de Hemovigilância nº 7 e de 2006 a 2015, do Notivisa.

Planejamento estratégico situacional e seu enfoque
explicativo para abordagem de problemas
O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um enfoque de
planejamento criado pelo economista chileno Carlos Matus, nos
anos 1970, como uma crítica ao planejamento tradicional e é definido como o cálculo que precede e preside a ação, sendo fundamental para transformar a realidade ao proporcionar capacidade
de direção, gerência e administração (MATUS, 1996). Portanto, o
PES se caracteriza como uma proposta geral complementada poste1

2

O roteiro da entrevista realizada com profissionais da Diretoria de Vigilância Sanitária e
Ambiental (DIVISA) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) foi composto por
quatorze perguntas relacionadas ao Sistema de Hemovigilância na Bahia, como: aspectos da implantação e implementação, gestão, estrutura organizacional, monitoramento,
avanços e perspectivas. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (CEP/ISC/UFBA),
sendo aprovado conforme parecer nº. 1.517.769.
O tratamento dado aos documentos institucionais variou. Para os dados de notificação
utilizou-se uma planilha do software Excel 2007 em que os dados foram submetidos à
análise com cálculo absoluto e percentual. As informações dos roteiros de inspeção foram
organizadas em um quadro contendo os itens de indicadores de controle de risco referentes
às etapas do ciclo do sangue e as dos relatórios de inspeção foram agrupadas numa tabela
contendo os itens relativos à Hemovigilância e Retrovigilância do Módulo I do Roteiro de
Inspeção em Serviços de Hemoterapia da Anvisa. A dificuldade de acesso e descontinuidade dos roteiros e relatórios de inspeção nos arquivos da Divisa impossibilitou a comparação
entre períodos anteriores, considerando-se assim, somente o ano de 2015.
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riormente com outros métodos que constituem a chamada “trilogia
matusiana” (SÁ; ARTMANN, 1994).
Algumas premissas do planejamento estratégico podem ser recuperadas para a sua abordagem. Segundo Teixeira (1995), o planejamento focaliza problemas de uma realidade delimitados a partir
da perspectiva dos atores que a vivenciam e sobre a qual se pretende agir, cabendo reconhecer que há modos diversos de perceber
e explicar a realidade. Nesse sentido, a resolução dos problemas
depende da disponibilidade e do acesso a recursos e da viabilidade
política, enquanto reconhecimento dos atores por necessidade de
mudança e comprometimento com sua efetivação (TEIXEIRA, 1995).
O enfoque do PES é caracterizado como o “Enfoque por Problemas”, o qual busca dar voz aos atores sociais, permitindo a
participação destes no processo de planificação. O PES permite a
participação de vários atores sociais que olham e explicam uma
mesma realidade no processo de planificação. Assim, ao valorizar
cada interpretação dos atores, suas crenças, experiências e posição
no jogo social, o PES contribui para a democratização dos processos
de planejamento e gestão (DIAS et al., 2012).
A proposta conceitual e metodológica de Matus (1993) parte
da noção de situação enquanto um conjunto de problemas identificados, descritos e analisados na perspectiva de um determinado
ator social, que pode ser uma personalidade, uma organização ou
um grupamento humano que, de forma estável ou transitória, tem
capacidade de acumular força, desenvolver interesses e necessidades e atuar produzindo fatos na situação (TEIXEIRA, 2010). Nesta concepção situacional, Matus (1993) reconhece a existência de
múltiplos atores, sugerindo a adoção de uma visão policêntrica que
supõe a combinação de ações estratégicas e comunicativas entre
os atores visando à construção de consensos acerca dos problemas
a enfrentar, dos objetivos a alcançar e das alternativas de ação a
desenvolver para alcançá-los.
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O PES fundamenta-se em quatro momentos interdependentes e
contínuos: momento explicativo (busca a compreensão da realidade, através da seleção e análise de problemas); momento normativo
(estabelece o que fazer para se atingir os objetivos); momento estratégico (analisa a viabilidade das ações planejadas); e, o tático-operacional (implementação das ações) (MATUS, 1993).
O momento explicativo implica a análise da situação inicial,
que inclui a identificação, descrição e análise dos problemas (definidos como algo considerado fora dos padrões de normalidade
para um ator social) e oportunidades de ação do ator em situação.
Assim, neste consta a descrição da realidade, cálculo estratégico e
avaliação do que foi feito antes (MATUS, 1993).
Para Matus (1993), o objetivo da análise situacional é permitir
a identificação dos problemas e orientar a definição das medidas
a serem adotadas. Assim, inicialmente se deve identificar os problemas, suas causas e interações, bem como de que forma estes
interferem na produção de outros problemas. Deve-se levar em conta o impacto que a resolução do problema pode produzir, sendo
necessário identificar o impacto político dos problemas e de sua
resolução nos diferentes grupos populacionais, sua potencialidade
epidêmica, a disponibilidade de recursos e de tecnologia e o custo
da intervenção. Outro aspecto importante é verificar as propostas
de solução formuladas e os espaços requeridos para sua implementação, verificando o grau de dependência enfrentado pelos atores
envolvidos (TEIXEIRA, 1995).
A construção da análise da situação, segundo Teixeira (2010,
p. 29), faz parte do momento explicativo, porém está fundamentada numa ideia de futuro que se pretende alcançar (momento normativo), e, ao mesmo tempo, é uma forma de avaliar o momento
presente (momento tático-operacional) a partir de determinadas
normas consideradas adequadas (momento normativo) para enfrentar os problemas priorizados.
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Assim, para o desenvolvimento do planejamento estratégico,
requer-se abertura e flexibilidade do gestor, competência técnica e
política, e envolvimento/engajamento dos envolvidos sobre a situação (KLEBA; KRAUSE; VENDRUSCOLO, 2011).

Componentes do sistema de saúde
O conceito de sistema de saúde é definido pelo conjunto dos
elementos interligados que expressam, determinam e condicionam
o estado de saúde de indivíduos e populações. Alguns autores guardam distinção para o termo “sistema de serviços de saúde”, definido
como conjunto dos elementos inter-relacionados que operacionalizam a resposta social aos problemas de saúde, ou seja, a política
de saúde (LOBATO; GIOVANELLA, 2012). Na perspectiva de redes,
o sistema deve estar “bem integrado, com atenção contínua à população definida, ações de prática clínica individual até ações intersetoriais dirigidas aos determinantes sociais e de saúde” (SOUZA;
BAHIA, 2014, p. 54).
Sobre as possibilidades de composição de um sistema ou de
uma rede de serviços de saúde, Mendes (2011) apresenta três elementos fundamentais: população — responsabilização da rede
pela saúde das pessoas e comunidades e estruturação dos serviços de acordo às necessidades; estrutura operacional — definida
pela Atenção Primária à Saúde, pontos de atenção secundário e
terciário, sistemas de apoio diagnóstico terapêutico, assistência
farmacêutica e sistema integrado de saúde, sistemas logísticos, sistema de transporte e sistema de governança; e, modelo de atenção — funcionamento das redes e a articulação das relações entre
as subpopulações, estratificadas por riscos e diferentes tipos de
intervenções sanitárias.
Na perspectiva de Souza e Bahia (2014), os componentes dos
sistemas ou das redes de saúde são: população; infraestrutura (recursos humanos, recursos materiais, tecnologias e conhecimento);
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organização dos serviços de saúde; prestação de serviços ou modelo de atenção; financiamento; gestão ou governança; e regulação.
A população é considerada o componente mais importante de
um sistema de saúde (SOUZA; BAHIA, 2014), de modo que as ações
e os serviços de saúde que o constituem devem buscar responder às
necessidades das pessoas que ocupam determinado território com
respostas condicionadas ao modo como os demais componentes do
sistema se relacionam.
A infraestrutura reúne um conjunto de recursos essenciais à
prestação dos serviços, como: trabalhadores de saúde; estabelecimentos; medicamentos, equipamentos e outros insumos; e conhecimento (SOUZA; BAHIA, 2014). Para o funcionamento do sistema de
saúde, requer-se o uso racional de toda a infraestrutura disponível,
bem como do financiamento que se constitui como outro componente do sistema de saúde.
O modo como o conjunto dos recursos está disposto e mobilizado para a realização e prestação das ações de saúde caracteriza
a organização dos serviços de saúde (SOUZA; BAHIA, 2014). Assim, a organização dos serviços de saúde e a prestação de serviços
ou modelos de atenção à saúde concretizada no atendimento às
necessidades e demandas da população pelos processos de trabalho desenvolvidos pelos trabalhadores caracterizam dois outros
componentes do sistema de saúde, sistemas de serviços de saúde ou
redes de serviços de saúde.
Assim, para a operacionalização do sistema de saúde, é necessário considerar políticas, programas, serviços, ações, disposição
dos diversos recursos, os quais devem estar direcionados para manter ou modificar a situação de saúde da população, requerendo,
portanto, competência técnica, política e administrativa para a gestão e respeito às disposições legais, completando, assim, a composição e a conformação do sistema.
A fim de relacionar o referencial utilizado sobre componentes
de saúde com a análise situacional no momento explicativo, bus-
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cando aproximá-los do Sistema de Hemovigilância, desenhou-se as
categorias apresentadas na Figura 1.
FIGURA 1 — CATEGORIAS DE PROBLEMAS ANALISADOS, RELACIONADOS COM OS
COMPONENTES DE GESTÃO, INFRAESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

O Sistema Nacional de Hemovigilância (SNH) e sua
implantação na Bahia
O SNH, embora criado em 2001, só foi implantado em 2002,
como parte do projeto piloto realizado nos serviços de saúde que
aderiram à Rede Sentinela (ANVISA, 2014). Esses serviços foram
qualificados e motivados para realizar a notificação de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas ao uso ou ao consumo de
produtos de saúde, entre os quais o sangue.
Nesse contexto, ocorreu a adesão no estado da Bahia. As primeiras unidades do estado que aderiram foram o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, Hospital Santo Antônio e o Hospital
São Rafael. Entretanto, não foi possível identificar registros nem documentos que identificassem com maior precisão a sua implantação. Segundo relato, as ações de hemovigilância no estado já eram
feitas, visto que, mesmo sem denominada formal, já se fazia a fiscalização do serviço de hemoterapia (Entrevistado 6).
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Nota-se assim que, antes da implantação oficial da hemovigilância, existia apenas a fiscalização dos serviços de hemoterapia no
Estado. A partir dos últimos dez anos, as principais atividades relacionadas ao sangue realizadas pela Diretoria de Vigilância Sanitária
e Ambiental (Divisa) passaram a ser a inspeção sanitária nos serviços
de saúde e o monitoramento das notificações de eventos adversos
da hemorrede. As atividades de vigilância sanitária do sangue na
Divisa são realizadas atualmente pelo Núcleo de Tecnologia em
Vigilância Sanitária (NTVISAN) que se utiliza da inspeção como uma
das tecnologias de trabalho.
As inspeções são realizadas quando da concessão anual ou
renovação de licenciamento, depois de ocorrência de detecção e
denúncia de não conformidades ou por determinação do Ministério
Público. As atividades a serem desenvolvidas pela vigilância sanitária, conforme as normas, devem ser voltadas para realizar controle
sanitário nos serviços de hemoterapia e adotar medidas cabíveis em
caso de detecção de não conformidades. A vigilância sanitária deverá ainda inspecionar os serviços de hemoterapia buscando avaliar
o cumprimento da legislação vigente e adotando as medidas cabíveis em casos de detecção de não conformidades durante o curso
da inspeção (BRASIL, 2014).
Os primeiros dados de notificação no Estado são do ano de
2002, verificando-se que, até o ano de 2006, havia somente três
fontes notificadoras, os hospitais da Rede Sentinela tendo como base
de dados o Sistema de Informação de Notificação de Eventos Adversos e Queixas Técnicas relacionados a Produtos de Saúde (Sineps).
No ano de 2010, houve um incremento de 220 notificações
comparadas com 2008, aumento estimado em cerca de 60%. Acredita-se que essa situação pode ter decorrido da efetividade das
ações promovidas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS) e das Oficinas Macrorregionais realizadas em 2009 para estimular a notificação, assim como da obrigatoriedade de notificação
para todos os serviços de hemoterapia a partir de 2010.
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Em 2015, a Hemorrede do Estado da Bahia possuía 84 serviços de hemoterapia (SH), sendo 56 públicos e 28 privados. A
classificação e o número de cada tipo de SH nesse ano, conforme a RDC nº 151/2001 (ANVISA, 2001) foram: 1 Hemocentro
Coordenador (HC), 9 Núcleos de Hemoterapia (NH), 3 Unidades
de Coleta (UC), 22 Unidades de Coleta e Transfusão (UCT) e 49
Agências Transfusionais (AT).
Nesse mesmo período, a Divisa realizou inspeção em dezoito
serviços de hemoterapia, que equivalem a 21% destes, sendo: dois
NHs privados, duas UCTs, uma pública e outra privada, e quatorze
ATs, seis públicas e oito privadas, sendo que, em três dessas unidades (um NH privado e duas AT públicas) não foram aplicados os
roteiros de inspeção, apresentando somente o relatório. Do total de
estabelecimentos cadastrados, 66 não foram inspecionados. Quanto à localização das unidades inspecionadas, observou-se que a
maioria dos SHs está na capital (72%) e apenas 28% estão distribuídos nos serviços do interior do Estado. Isto pode ser explicado pela
concentração de estabelecimentos (41) na capital do Estado. Um
dos entrevistados descreve a falta de condições (por exemplo: valor
da diária insuficiente para as despesas) para o técnico desempenhar
suas atividades fora da capital, explicando, portanto, a restrição da
vigilância na capital do estado (Entrevistado 6).
Apesar de não haver inspeção ou visita em todos os estabelecimentos, a Divisa realiza o monitoramento das reações transfusionais
notificadas com o objetivo de identificar coerência e completude da
notificação e para a identificação dos eventos adversos ao uso do
sangue. Analisando a série histórica de notificações (2002-2015),
observa-se de modo geral que é crescente o número de notificações,
principalmente a partir de 2008, refletindo a adesão progressiva dos
serviços de hemoterapia ao SNH.
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FIGURA 2 — NÚMERO DE FONTES NOTIFICADORAS E DE NOTIFICAÇÃO POR ANO

Fonte: Notificações da vigilância sanitária.

Em relação ao quantitativo de fontes notificadoras, observou-se que, apesar da implantação do Sistema de Notificações em
Vigilância Sanitária (Notivisa) via web, em dezembro de 2006, ter
ampliado a possibilidade da notificação para todos os serviços
de saúde que realizam transfusões sanguíneas, constatou-se que,
até 2008, as fontes notificadoras eram as mesmas, havendo um
discreto aumento em 2009. A resposta considerável a essa medida ocorreu a partir de 2010, ano em que a notificação se tornou
obrigatória para todos esses serviços.
As ações de hemovigilância não são restritas à Divisa, também cabendo aos profissionais dos estabelecimentos de saúde que
realizam atividades relacionadas ao controle sanitário do ciclo do
sangue, mas essa situação não foi identificada. Além disso, vale
ressaltar a importância do hemocentro coordenador enquanto
principal ator na formulação pela Política de Sangue e Hemocomponentes no Estado.
Analisando-se a evolução do Sistema na Bahia, percebem-se
avanços quanto à informatização, cursos de capacitação à distância (videoconferências), aumento do número de notificações e fontes notificadoras e melhorias na qualificação do ato transfusional.
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Além disso, um técnico da hemovigilância é membro da Comissão
Nacional de Hemovigilância, participando da construção de indicadores nacionais, da elaboração de normas, manuais técnicos e
legislações pertinentes.

Cenário do Sistema de Hemovigilância na Bahia:
problemas identificados pelos atores sociais
Considerando a abordagem matusiana do Planejamento como
uma ferramenta em que o conhecimento é construído para intervir
sobre problemas, foram identificados os principais problemas relacionados a gestão, infraestrutura e organização do SNH-BA no
ano de 2016 a partir das informações colhidas nas entrevistas com
os profissionais da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

Problemas de gestão
Identificou-se ausência de planejamento estratégico na realização de ações e atividades para hemovigilância, até mesmo para
inclusão da hemovigilância ao doador preconizado no marco conceitual. Até o ano de 2016, não havia sido definida a vigilância para
a doação, de modo que a iniciativa tem sido no sentido de que “à
medida que vai visitando, vai informando às unidades sobre a inclusão da hemovigilância ao doador” (Entrevistado 1).
No que concerne ao planejamento e realização das inspeções, observou-se que há uma programação, porém nem sempre
se consegue cumpri-la. Segundo alguns entrevistados, isso ocorreu
em 2015, em especial pela redução do quantitativo de recursos
humanos, diversidade de atividades executadas pelos profissionais
e pela grande quantidade de estabelecimentos para inspeção. Esses
fatores também foram responsáveis pela priorização do atendimento
às demandas provenientes do Ministério Público face às demandas
do planejamento.
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O Relatório de Gestão Anual de 2015 refere o não cumprimento de metas estabelecidas, dificuldades para organização
e acompanhamento de processos administrativos, ausência de
avaliação do impacto dos resultados das ações bem como de
indicadores, apresentando como causas a insuficiência de recursos humanos para a quantidade de processos de trabalho. Essa
problemática corrobora com a concepção de Teixeira (2010) ao
apontar que o amadorismo gerencial em setores de instituições
públicas dificulta a institucionalização efetiva do planejamento na
cultura organizacional das esferas de gestão.
Outro problema referido pelos atores foi a desarticulação entre
o setor específico de hemovigilância e o responsável pela inspeção
dos estabelecimentos que realizam atividades do ciclo do sangue,
inferindo prejuízo ao sistema. Conforme relatos, a “não articulação da ação técnica da inspeção com a hemovigilância” prejudica
o funcionamento do sistema, de modo que, nessa perspectiva, “a
vigilância sanitária sem hemovigilância e a hemovigilância sem vigilância sanitária” mostram-se desarticuladas, sendo necessário, ao
contrário, “andarem juntas” (Entrevistado 8).
Essa ausência de integração interna ratifica a incipiência de
planejamento estratégico para a hemovigilância, dada a relevância
do planejamento como forma de articular os atores e os serviços.
Identificou-se também certa competitividade entre o serviço de inspeção e o setor de hemovigilância no que concerne à articulação do
primeiro com a esfera nacional quanto à participação em ações de
hemovigilância. Foram citadas várias tentativas para incluir técnicos
que fazem inspeção junto com à hemovigilância, no sentido de ter
suplente, por entender que as reuniões a nível nacional teriam que
ter uma participação do grupo técnico, mas “as coisas não andaram” (Entrevistado 8).
Outro problema identificado foi a falta de articulação entre
a hemorrede e o Sistema Nacional de Hemovigilância, causando,
por exemplo, dificuldades relacionadas ao cadastro e/ou acesso ao
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sistema informatizado, acarretando subnotificação, bem como deficiência em sua integração com os técnicos interlocutores da hemovigilância no Estado.
A complexidade da atividade hemoterápica, aliada à necessidade de dispor de um produto de qualidade, assinalada por Bihl
(apud NETO, 2010), chama a atenção para a necessidade de colaboração de todas as partes envolvidas na medicina transfusional,
incluindo sistemas de hemovigilância em todo o território nacional.
Outro problema assinalado pelos atores foi a dificuldade de
construção de indicadores para diagnóstico, acompanhamento e
avaliação da hemovigilância no Estado. O processo ainda se encontrava em fase incipiente e parte dessa construção era realizada
em computador fora da Divisa. Uma das dificuldades relatadas foi
que o sistema operacional de informática utilizado dificultava a exportação dos dados do sistema Notivisa para planilha do Excel. Isso
representava um empecilho para a utilização de informações para o
planejamento, monitoramento e tomada de decisões.
Outra dificuldade apontada pelos técnicos diz respeito à legislação e normas técnicas na temática do sangue. A maioria dos
entrevistados considerou que a hemorrede não as cumpre. Constatou-se esse descumprimento ao realizar-se análise comparativa
entre as informações dos roteiros e relatórios de inspeção com o
marco normativo, identificando-se inconformidades quanto à formalização, capacitação, procedimentos operacionais, registros, comunicação, notificação e rastreabilidade.
Dos SH inspecionados, as agências transfusionais foram os serviços que apresentaram maior frequência de não conformidades,
havendo descumprimento do regulamento sanitário em todos os
itens compatíveis com seu tipo de atividade. Isso já era esperado,
pois são os SH mais relacionados à assistência hemoterápica e responsáveis por atividades de armazenamento, distribuição e qualificação final dos produtos hemoterápicos.
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Quanto à capacitação, considerou-se que os profissionais da
hemorrede não estão adequadamente capacitados para a realização das atividades hemoterápicas e de hemovigilância.
Dados dos roteiros de inspeção permitiram concluir que, em
75% das agências transfusionais públicas e em 86% das privadas, os
profissionais não foram capacitados para detecção e condutas frente a eventos adversos. Conforme referido, o entendimento do profissional sobre a sua importância enquanto técnico da hemovigilância,
bem como a orientação sobre suas ações em caso de suspeita de
reação transfusional, por exemplo, interfere na sua forma de atuar
e caracteriza-se como um problema “grave”, visto a falta de intervenção oportuna sobre os possíveis riscos e danos (Entrevistado 5).
Silva, Soares e Iwamoto (2009), ao analisarem a prática
transfusional e a formação dos profissionais de saúde, identificaram que grande parte dos profissionais que lidam diretamente com
a transfusão de sangue refere não ter participado de atualização
e de programas de capacitação. Proietti (2013) chama atenção
que todos os profissionais envolvidos com os processos do ciclo
do sangue devem ser treinados para identificar e notificar eventos
adversos do uso do sangue. Problemas de capacitação também
foram verificados em estudo que realizou análise da conformidade
da prática do enfermeiro na terapia transfusional, de acordo com
a legislação vigente, e sua participação nas ações de hemovigilância, no qual 58% dos participantes afirmaram estar pouco informados sobre o assunto e 46% não receberam treinamentos sobre
o tema (BARBOSA; NICOLA, 2014).
No caso da Divisa-BA, o Relatório da Análise Situacional
dos Serviços de Hemoterapia do ano de 2009 refere a ausência
de Programa de Capacitação de Recursos Humanos em estabelecimentos da hemorrede, o que pode fragilizar a prática das
atividades de hemovigilância.
A recorrência de inconformidades quanto à capacitação para
atividades de hemoterapia e hemovigilância na Bahia sugere que está

GESTÃO E VIGILÂNCIA DO SANGUE E DE MEDICAMENTOS

205

havendo levantamento de problemas, porém sem o planejamento de
ações para combatê-los ou de acompanhamento da implementação
de ações corretivas e preventivas e avaliação da sua eficácia.

Problemas de infraestrutura
Problemas de infraestrutura têm sido um dos principais problemas do SUS e de seus subsistemas. No caso do SNH-BA, esse
aspecto foi identificado neste estudo como um dos principais obstáculos para realização de ações de hemovigilância. A infraestrutura
material na Divisa, em especial a ausência de veículos, foi destacada pelos entrevistados como um dos principais problemas relacionados ao deslocamento para inspeções e apuração de denúncias de
não conformidades, principalmente para as regiões do interior do
estado. No caso da hemorrede, a falta de computadores, principalmente nas unidades do interior do estado, constitui-se como um dos
principais problemas. No que concerne à infraestrutura física, a logística de transporte e de armazenamento de hemocomponentes no
interior do estado foram vistos como problemas. Quanto a recursos
financeiros, embora não sejam insuficientes, nota-se certo entrave
burocrático na liberação, o que pode se constituir como um fator
limitante para execução de atividades de hemovigilância.
Tal situação foi revelada pelos entrevistados ao relatarem que
dispõem de recursos financeiros, no entanto, apesar de ser unidade
gestora, todos os recursos financeiros estão vinculados ao orçamento
do Fundo Estadual de Saúde da Bahia (FESBA), dependendo, portanto, da liberação da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Então, para
a utilização dos recursos financeiros, “o Fundo Estadual de Saúde é
quem deve fazer a liberação dele. Então isso é uma amarra. A gente
tem, mas depende de outro para ser liberado” (Entrevistado 6).
O baixo valor de diárias para viagens também foi identificado
como dificultador para realização de ações de vigilância do sangue,
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concentrando inspeções e visitas para monitoramento da hemovigilância na capital do estado e região metropolitana.
Um item considerado relevante para a maioria dos entrevistados foi a carência no quantitativo de recursos humanos, principalmente no grupo de sangue. Essa situação foi apontada como fator
limitador da atuação técnica, e uma das prováveis causas para a
realização de inspeção em somente 21% dos estabelecimentos cadastrados. As dificuldades referentes a recursos humanos já haviam
sido relatadas no Relatório das Atividades do Grupo de Sangue de
2012, o qual apontou incompatibilidade entre o número de técnicos e a quantidade de macrorregiões do estado. Essa situação
está em desacordo com a Resolução (BRASIL, 2014) que determina
que as atividades referentes ao ciclo do sangue devem ser realizadas por profissionais de saúde em número suficiente. No ano de
2015, houve brusca redução de recursos humanos, explicada como
decorrente de medidas adotadas pela gestão do Governo do Estado, como a retirada de garantias, em especial a insalubridade. Isso
gerou desmotivação nos profissionais que pediram aposentadoria,
licença-prêmio e transferência.

Problemas de organização
A Vigilância Sanitária está vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e é sua competência gerenciar o risco potencial inerente
aos produtos e serviços sob vigilância. A hemovigilância está inserida nesse contexto e depende de um processo contínuo e padronizado de coleta, análise de dados e difusão dos resultados. Para
isso, conta com a responsabilidade compartilhada entre os estabelecimentos assistenciais de saúde, serviços de hemoterapia, Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária e Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica.
Os problemas de organização são os que mais diretamente
relacionam-se às práticas finalísticas da hemovigilância. Um dos
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principais problemas identificados durante a realização do trabalho de campo desta investigação foram as dificuldades relativas à
organização do processo de realização das ações de hemovigilância, tanto pela hemorrede quanto pela Divisa, e de inspeção, que
decorreram do processo de reestruturação do organograma, ainda
em confecção.
Conhecer a organização do sistema, a competência dos seus
componentes e como se dá a articulação entre estes em todo o ciclo
do sangue é muito importante para a busca da qualidade do sangue
e segurança dos processos. O ciclo do sangue (Figura 3) envolve
uma complexa rede de interações de processos e profissionais que
devem ser monitorados para a obtenção do produto seguro. Esse
processo envolve uma série de etapas e intervenientes, o que propicia a ocorrência de eventos adversos.
FIGURA 3 — COMPONENTES DO SISTEMA, CICLO DO SANGUE E HEMOVIGILÂNCIA
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Para Nóbrega (2009), o sangue seguro é resultante de múltiplas intervenções, o que envolve a possibilidade de erros ou
quase erros, sendo necessário analisar todo o ciclo produtivo do
sangue na perspectiva dos riscos envolvidos observando os pontos críticos de cada etapa. “Quase erro” é o desvio de um procedimento padrão ou de uma política detectado antes do início
da transfusão ou da doação, que poderia ter resultado em uma
transfusão errada, em uma reação transfusional ou em uma reação à doação (ANVISA, 2015).
Para Proietti (2013), na medicina transfusional, a qualidade
deve ser garantida por toda a cadeia transfusional, começando com
o processo de atrair, recrutar e informar os candidatos a doadores
de sangue até o paciente transfundido.
Em estudo avaliativo do Sistema de Vigilância Sanitária do Sangue de 2007, em âmbito federal, Mota, Freitas e Araújo (2012)
identificaram problemas quanto à inspeção e sugeriram a adoção
de medidas para a melhoria desta por ser um dos elementos primordiais para a realização das práticas de Vigilância Sanitária.
A análise dos relatórios de inspeção dos serviços hemoterápicos produzido pela Divisa permitiu verificar a situação da hemorrede, sobretudo dos pontos críticos distribuídos ao longo do
ciclo do sangue (do doador ao receptor) e detectar não conformidades em todas as etapas. Foram identificadas não conformidades de diversas naturezas em todos os serviços, principalmente
relacionadas a registros, rastreabilidade, protocolos/padronização e capacitação/qualificação. No Quadro 1 abaixo constam
as principais inconformidades:
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QUADRO 1 — DESCRIÇÃO E PERCENTUAIS DE NÃO CONFORMIDADES SEGUNDO
CATEGORIAS
Categoria

Não conformidade

Proporção de não conformidade (%)

Ausência de documento formal
(contrato ou similar) que defina
Formalização de contrato

responsabilidades no processo
de investigação entre o forne-

100% Públicos — 100% Privados

cedor de hemocomponentes e o
serviço transfusional.
Ausência de comunicação do
Comunicação

processo de investigação instau-

100% Públicos — 60% Privados

rado à Visa competente.
Ausência de registro no prontuário do paciente e na ficha de
Registros

transfusão de todas as informa-

100% Públicos — 75% Privados

ções relativas à reação transfusional e condutas adotadas.
Ausência de procedimentos estabelecidos, com respectivos registros, para resolução em casos
Procedimentos operacionais

de reações transfusionais, que

75% Públicos — 12,5% Privados

inclua a detecção, tratamento,
prevenção e notificação das reações transfusionais.
Ausência de capacitação de
Capacitação de profissionais

profissionais para detecção e
condutas diante de eventos ad-

75% Públicos — 87,5% Privados

versos à transfusão.
Notificação

Ausência

de

notificação

de

eventos no Notivisa.

75% Públicos — 12,5% Privados

Ausência de procedimentos esRetrovigilância

tabelecidos para investigação

75% Públicos — 57% Privados

de retrovigilância.

Fonte: Relatórios de inspeção da Divisa.

Em relação a registros, além das não conformidades descritas
no Quadro 1, foram encontrados prontuários sem registro do monitoramento periódico e do tempo máximo de infusão de unidades
de hemocomponentes em 36% das ATs e 50% das UCTs. O registro
dos sinais vitais no final da transfusão e horário do seu término não
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foi encontrado em 43% das ATs e 50% das UCTs. As requisições de
hemocomponentes com preenchimento incompleto foram identificadas em 21% das ATs e 50% das UCTs. Um NH não tinha registro
de atividades do Comitê Transfusional. Também foram registradas
ausências de acompanhamento e avaliação de programa de capacitação de RH (14%), além da inobservância de registro de hemocomponentes recebidos de outra unidade (7% das ATs).
As não conformidades relacionadas a registro tiveram destaque
nos achados, o que pode comprometer a eficiência do sistema uma
vez que o gerenciamento do ciclo do sangue é realizado através de
um sistema de hemovigilância integrado, articulado e realimentado
com as informações necessárias para a tomada de decisões.
A RDC nº 34, no seu artigo 15, preconiza que todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de hemoterapia devem ser registradas e documentadas de forma a garantir a rastreabilidade dos
processos e produtos (BRASIL, 2014).
As UCTs (uma pública e uma privada) também apresentaram
inconformidades, a saber: as duas UCTs analisadas não dispõem de
protocolos de indicação de uso e descarte de hemocomponentes;
uma delas não tem protocolos para liberação de bolsa de sangue
incompatível; em uma das UCTs, não foram verificados contratos,
convênios ou de compromissos para distribuição de hemocomponentes; uma não estava seguindo o disposto no Procedimento Operacional Padrão (POP).
Em relação às UCTs, chama a atenção a inexistência, no contrato, de definição quanto às responsabilidades entre o fornecedor
de hemocomponentes e o serviço transfusional no processo de investigação. Comparando-se as duas UCTs inspecionadas, concluiu-se que a privada apresentou maior adequação quanto à legislação
vigente que a pública. Na inspeção, as duas não apresentaram documento formal (contrato ou similar) que definisse responsabilidade
no processo de investigação entre o fornecedor de hemocomponentes e o serviço transfusional.
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Um aspecto digno de nota diz respeito à rastreabilidade de
hemocomponentes associados a eventos adversos. A RDC nº 34,
no seu artigo 102, determina que as responsabilidades pelos procedimentos de retrovigilância devem ser estabelecidas em contrato,
convênio ou termo de compromisso e firmados entre a unidade produtora do hemocomponente e o serviço que o recebeu e transfundiu, aspecto não verificado em unidades inspecionadas, segundo os
roteiros e relatórios de inspeção (BRASIL, 2014).
No que concerne ao cadastramento dos estabelecimentos no
Notivisa, foi referido que muitos destes não conseguem fazê-lo,
causando reflexos negativos nos dados de notificação do estado,
como a subnotificação, que também tem como prováveis causas
a ausência de tradição dos profissionais de saúde e dos dirigentes
de serviços em notificar e o desconhecimento dos sinais e sintomas das reações transfusionais. No Brasil, os serviços e profissionais
de saúde parecem temer que a notificação possa alterar a imagem
dos serviços de hemoterapia e hospitais (PROIETTI; CIOFFI, 2008).
Verificou-se também problemas no preenchimento de notificações,
dificultando o processo de investigação.
Um instrumento importante para a busca da qualidade são os
POPs que, de acordo com a Resolução, devem ser definidos por
cada área técnica e devem ser implantados por meio de treinamento
do pessoal envolvido. Na Seção II da Resolução, é preconizado que:
Todo serviço de hemoterapia que realize coleta de sangue deve
elaborar e implementar um programa de captação de doadores,
segundo critérios de seleção documentados que assegurem a
proteção do doador e potencial receptor, com a participação
de profissionais capacitados para esta atividade. (BRASIL, 2014)

O Comitê Transfusional (CT) constitui-se num aspecto importante para a implantação da hemovigilância a nível local em hospitais, por exemplo. Sua constituição está prevista na resolução e
pode atuar na racionalização do uso do sangue, nos processos de
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notificação, na divulgação de feedback de informações quanto a
hemovigilância, entre outros, contribuindo, assim, para a melhoria
dos processos do ciclo do sangue (BRASIL, 2014). Saito (2010), em
sua pesquisa sobre reações transfusionais, antes e após a implantação do CT, evidenciou redução na quantidade de transfusões sanguíneas e no risco de ocorrência de reações transfusionais após a
implantação deste.
No que concerne ao doador, foram encontradas fichas de triagem clínica de doador sem assinatura do profissional que realizou
(50% dos NH) e fichas de doador sem registro do início e término
da doação (50% dos NH). Vale ressaltar a inexistência de Programa
para Captação de doadores nos dois NH inspecionados.
Alguns achados aqui apresentados corroboram os do estudo
realizado por Rangel (2012) sobre a situação sanitária da Rede Hemoterápica da Bahia no período de 2010 a 2011, entre os quais
estão: não registram no prontuário do paciente as informações relativas à reação transfusional — 54% das AT e 18% dos NH; não
possuem procedimentos estabelecidos em casos de reações transfusionais — 41% das AT e 55% dos NH; não foi observada atualização de registro do doador no caso de soroconversão — 31% das
UCT, 9% dos NH e o HC.
Resultados similares também foram encontrados num estudo
sobre a conformidade, quanto à legislação hemoterápica, de agências transfusionais do estado do Pará entre os quais: renovação
anual de licença desatualizada; ausência de documento definindo
responsabilidades, compromissos e formalização de termos legais
sobre o fornecimento de hemocomponentes para outras unidades;
AT sem Responsável Técnico; POP desatualizado; ausência de CT;
ausência de notificação no Sistema de Notificações em Vigilância
Sanitária; falhas no sistema de monitoramento das transfusões; e
ausência de promoção de ações educativas para os profissionais
envolvidos em hemoterapia (BASTOS; SOUZA, 2016).
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Em relação à disseminação das informações ainda não é confeccionado Boletim Informativo de Hemovigilância do Estado com
apresentação dos dados por região de saúde e por tipo de SH. Foi
relatado que são encaminhados alertas e resoluções por via eletrônica para os participantes da rede.

Avanços, limites e perspectivas de futuro
A análise situacional da hemovigilância na Bahia, embora revele expressivos avanços que podem ter sido alcançados em decorrência de investimentos na organização e gestão do sistema, mostra
que permanecem algumas fragilidades relacionadas à gestão, infraestrutura e organização da hemovigilância. Constataram-se também
fragilidades quanto aos processos do ciclo do sangue, identificando
um distanciamento importante entre a situação encontrada e o marco normativo. Isso é preocupante pois a situação encontrada pode
comprometer a qualidade dos hemocomponentes disponibilizados
e, como consequência, causar danos ao assistido.
O percentual de serviços nos quais foram levantados os pontos
críticos pode parecer mínimo quando comparado ao total da rede.
Porém não deixa de ser de alta relevância uma vez que, quando se
trata de “sangue”, o risco deve ser o mínimo possível. Além disso,
entre os estabelecimentos inspecionados, cujos relatórios se constituíram objeto para análise, há hospitais de alta complexidade e de
referência tanto na rede do SUS como na privada, o que contribui
para o aumento do risco potencial.
Outro aspecto importante é a concentração dos estabelecimentos, quase em sua totalidade, na capital do Estado, o que pode
possibilitar uma melhor organização de suas ações e atividades.
A crise de recursos humanos pela qual passa o setor de inspeção
e da hemovigilância na Divisa chama a atenção uma vez que, sem
supervisão nos serviços hemoterápicos, pode haver um comprometimento da qualidade desses serviços e a diminuição do monitora-
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mento de transmissão de doenças pelo sangue, das notificações, da
qualidade dos serviços de hemoterapia, dos produtos disponibilizados
para uso e do cumprimento da legislação sobre sangue e componentes. Somadas a elas, algumas mudanças organizacionais ocorridas
na Divisa e em toda SESAB se constituíram, no ano de 2015, como
obstáculos para possíveis avanços institucionais.
Diversas atividades podem ser desenvolvidas para superação
das dificuldades, como o planejamento integrado entre os setores de hemovigilância e a inspeção da Divisa. Sugere-se um Plano de Melhorias para o Sistema de Hemovigilância na Bahia que
possibilite disponibilizar a toda hemorrede as normas, rotinas e
procedimentos relacionados a cada uma das etapas do ciclo do
sangue; instituir programas de treinamentos, capacitação e educação continuada; instituir ações de incentivos à notificações de
eventos adversos; a profissionalização da hemovigilância; aprofundar a parceria entre os entes envolvidos no sistema e estabelecer metas para solucionar os problemas advindos da carência de
recursos humanos e de infraestrutura.
Como perspectivas, evidenciaram-se a possibilidade de articulação intersetorial na Divisa, mais recursos estruturais e de recursos
humanos para o Hemocentro e reorganização do grupo de sangue
que foi desestruturado pela grave redução de recursos humanos.
Assinala-se ainda a importância de realização do planejamento situacional na Divisa no sentido de realizar um planejamento mais
efetivo e participativo, o que poderá contribuir para a melhoria dos
serviços hemoterápicos e na segurança do sangue produzido e consumido no estado.
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CAPÍTULO 7

Regulação do mercado farmacêutico:
distribuição das farmácias e drogarias
em um município brasileiro de
grande porte
Flávio de Almeida Couto; Patrícia Sodré Araújo; Ediná Alves
Costa; Mariluce Karla Bomfim de Souza; Yara Oyram Ramos
Lima; Neemias Santana da Conceição Oliveira; Marcelo Ney
de Jesus Paixão

O medicamento está presente de forma ampla no sistema de saúde. É a tecnologia de maior destaque em termos de regulação e
vigilância sanitária, que tem como função assegurar a eficácia, a
segurança, a qualidade e o uso racional dos medicamentos. A indústria farmacêutica detém um grande poder econômico. Esse setor
é um dos maiores e mais lucrativos do mercado; por essa razão,
faz-se necessária a regulação do mercado de medicamentos para
impedir o abuso de poder e a exploração do consumidor (VIEIRA;
REDIGUIERI; REDIGUIERI, 2013).
O Brasil é o sexto país que mais consome medicamentos no
mundo (PEREIRA, 2018), e as farmácias e drogarias são os principais meios de acesso da população. As farmácias são os estabelecimentos onde ocorrem as manipulações de fórmulas magistrais e
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; já as drogarias são os estabelecimentos de
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comércio e dispensação de medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos em suas embalagens originais (BRASIL, 2013).
Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2020),
o número de farmácias e drogarias abertas no Brasil é de 89.879
estabelecimentos. A fim de trazer à reflexão a questão territorial e
a regulação da distribuição das farmácias e drogarias, que implica
no acesso da população aos medicamentos, este capítulo traz uma
breve abordagem acerca da regulação do mercado farmacêutico
para discutir o mapeamento e distribuição das farmácias e drogarias no território a partir do caso exemplificativo de um município
brasileiro de grande porte. Sinaliza-se a importância da discussão
de conceitos sobre acesso e acessibilidade aos serviços de saúde e
como as características territoriais, seja a oferta mesma de serviços
e o perfil socioeconômico e demográfico da população, interferem
na localização da oferta dos estabelecimentos do mercado farmacêutico varejista.

Mercado farmacêutico e regulação econômica
O mercado varejista farmacêutico brasileiro é bastante amplo
em número de estabelecimentos e mercadorias oferecidas à população. O crescimento do setor, no entanto, não apresenta correlação direta com o desempenho econômico do país. Em 2017,
por exemplo, o setor farmacêutico teve um crescimento de 11,73%
(SINDUSFARMA, 2018), enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcançou apenas 1% de crescimento. Isso demonstra que esse
setor é extremamente lucrativo, já que o medicamento é um bem
essencial para a vida do ser humano (SILVEIRA; GAZZONI, 2018).
O ordenamento jurídico regula o que pode ser vendido nos estabelecimentos farmacêuticos, com destaque para a Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, em seu artigo 5º, que permite a comercialização de produtos para fins de diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e
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perfumes (BRASIL, 1973). Os produtos comercializados são diversos,
e existe também a possibilidade da produção artesanal de medicamentos realizada pelas farmácias, o que também tem promovido significativos lucros no segmento farmacêutico (TERRA, 2018).
Diferente de outros setores da economia, parte do varejo farmacêutico é objeto de regulação de preços, dado que, no Brasil, o
mercado de medicamentos é alvo de regulação econômica cujo objetivo é criar mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e
a competitividade do setor farmacêutico no país, englobando ações
que coíbam as falhas de mercado e promovam a proteção e defesa
do consumidor nas relações de consumo que tenham por objeto
medicamentos (BRASIL, 2003a; CALAIS; CALDEIRA; GUIOTI, 2013)
Dessa forma, a comercialização dos medicamentos realizada
pelo varejo farmacêutico deve seguir regras que são estabelecidas
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Criada pela Lei nº 10.742, em 2003 (BRASIL, 2003b), a CMED é um
órgão interministerial presidido pelo Ministro da Saúde; é constituída
por um Conselho de Ministros, um Comitê Técnico-Executivo e uma
Secretaria-Executiva (COUTO et al., 2017). A secretaria executiva é
conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
por meio da gerência do Núcleo de Assessoramento em Regulação
(NUREM), e tem por responsabilidade idealizar, efetivar e fiscalizar
as normas estabelecidas para o controle do mercado farmacêutico
dando suporte técnico, administrativo e jurídico (CAMPOS, 2017;
MIZIARA, 2013).
O modelo de regulação econômica do mercado farmacêutico
no Brasil está firmado na fixação do preço de entrada e na aplicação
de fórmula de reajustes anuais. A partir desses dois mecanismos, a
CMED divulga listas com preços teto pelos quais os medicamentos
podem ser comercializados em três diferentes níveis: atacado, varejo
e compras públicas. O Preço Fábrica (PF) é o preço pelo qual os
laboratórios farmacêuticos e/ou distribuidores podem comercializar
seus produtos; é a partir da definição do PF que os demais níveis são
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regulados. O Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é o valor máximo a ser praticado pelo comércio varejista. Para compras públicas,
a CMED divulga a lista de Preço Máximo de Venda ao Governo
(PMVG), que tem como base a lista PF; entretanto, em alguns itens,
é aplicado o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), reduzindo o
valor teto desses produtos (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2018; CALAIS;
CALDEIRA; GUIOTI, 2013).
Do ponto de vista do Estado, a regulação econômica envolve ações das agências reguladoras que exercem uma função de
controle público em relação ao setor privado (SANTOS, 2011). A
regulação econômica está estabelecida na Constituição Federal, no
artigo 170, e dispõe que a ordem econômica, formada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, observará os princípios
da função social da propriedade, da livre concorrência e da defesa
do consumidor (BRASIL, 1988).
A regulação econômica de medicamentos é um trabalho extremamente elaborado e difícil, tendo em vista que é necessário levar em
consideração diversos setores da sociedade, como o Estado, a política econômica implantada, as necessidades da sociedade e a pressão
mercadológica para implementação de novos medicamentos no mercado (VIEIRA; REDIGUIERI; REDIGUIERI, 2013). A regulação econômica dos medicamentos é fundamental em uma sociedade desigual
e com grande capacidade de explorar o indivíduo, visto que, quando
não há nenhum tipo de regulação, o mercado atua determinando
como funcionará sua dinâmica e suas prioridades (SANTOS, 2011).
A regulação pública no setor privado e, consequentemente, no
mercado de medicamentos tem por base as falhas de mercado. Em
mercados competitivos, percebe-se a ação das empresas para direcionar a redução dos seus custos de produção e dos seus preços,
melhorando a qualidade dos seus produtos, aumentando a oferta e
sua variedade e lançando novos e melhores produtos. Já em mercados em que existem as falhas de mercado, isso é completamente
diferente (BRASIL, 2003a).
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As falhas de mercado manifestam-se de diversas formas.
Podemos citar como exemplo os mercados concentrados, que
possuem controle majoritário de determinada classe terapêutica. Outro exemplo é a demanda inelástica, que está relacionada
diretamente com o consumidor e sua necessidade em adquirir
um determinado produto independentemente do preço do medicamento, por se ver obrigado a continuar o tratamento farmacológico; dessa forma, a demanda não altera com o aumento
do preço dos medicamentos. Por último, outro problema é a
assimetria de informação: os consumidores não possuem conhecimento sobre qualidade, segurança, eficácia, preço e demais características dos medicamentos disponíveis e prescritos
(SOUSA; LARA; MESQUITA, 2010).
Portanto, a regulação do Estado sobre o privado produz efeitos sobre os preços dos medicamentos em drogarias e farmácias,
sob influência inclusive da distribuição e instalação desse comércio varejista no território. Existem leis municipais, a exemplo da Lei
nº 5.504, de 1999, que regulamenta a distribuição de farmácias e
drogarias no território municipal de Salvador e determina, no artigo
92, uma distância mínima de 500 metros entre um e outro desses
estabelecimentos (SALVADOR, 1999).

Território e distribuição de serviços
Um território apresenta determinada extensão geométrica e características que expressam sua permanente construção, haja vista
a variação/mudança no perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural ao longo do tempo (MONKEN; BARCELLOS, 2005). Tais vertentes não devem ser
consideradas de forma isolada para a análise do território, mas em
uma perspectiva integradora, relacional e multiterritorial a fim de
aproximar-se do que ocorre na realidade vivida, permitindo revelar
as dimensões sociais (política, cultural, econômica e naturalista) que
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influenciam as mudanças, nas quais cabe destacar as relações sociais históricas que ocorrem no espaço em um determinado tempo
e que determinam a complexidade do território (HAESBAERT, 2004).
Nesse sentido, território é um termo interdisciplinar e polissêmico. Haesbaert (2004) apresenta quatro vertentes utilizadas para
a noção de território, quais sejam: política, cultural, econômica e
naturalista. A primeira refere-se a um espaço delimitado e controlado por relações de poder, geralmente o poder do Estado que busca organizar o território com determinada finalidade. Na vertente
cultural, ou simbólica-cultural, o território é visto como produto da
apropriação, da valorização simbólica de um grupo em relação ao
espaço vivido com significado individual e social. Na vertente econômica, o território é concebido enquanto dimensão espacial nas
relações econômicas, de modo que a existência do território consiste
em fonte de recursos e/ou está incorporada no debate entre classes
sociais e na relação capital-trabalho. Por fim, a visão naturalista
baseia-se no entendimento exclusivo das relações entre a sociedade
e a natureza (entre homem e ambiente físico ou da relação entre
homem e animais para exercerem a territorialidade).
Desse modo, os territórios podem ser extremamente diferentes
uns dos outros e, com isso, apresentar necessidades variadas. Há
que se destacar a necessidade e a importância do processo de territorialização com (re)conhecimento do território através da observação das condições criadas no espaço para a produção, circulação,
residência, comunicação para o exercício da política e das crenças,
para o lazer e como condição de vida (MONKEN; BARCELLOS,
2005). Assim que a população que vive no território apresenta problemas de saúde, portanto, utiliza-se de unidades prestadoras de
serviços de saúde (UNGLERT, 1993), sejam elas públicas ou privadas, aspectos que exercem influência diretamente sobre o acesso da
população aos serviços ofertados.
Na Saúde Pública, o acesso, respeitada a complexidade do termo, expressa o grau de ajuste entre as necessidades dos usuários e a
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oferta de serviços de saúde (DONABEDIAN, 1980). Nesse sentido, a
acessibilidade geográfica caracteriza-se como um dos componentes
do acesso que relaciona a localização da oferta e a localização dos
usuários, considerados, entre outros aspectos, a distância e os custos envolvidos no deslocamento (PENCHANSKY; THOMAS, 1981;
FRENK, 1985). Não distante disso, tal lógica é também considerada
para o setor privado, especificamente para o mercado varejista, que
utiliza de um estudo de perfil e distribuição/concentração de serviços no território para a sua ocupação. Assim, a implantação e ampliação do comércio e a atuação das instituições sobre o território
implicam na utilização de diferentes procedimentos e técnicas para
apreciação da dinâmica local (MULS, 2008).

Mapeamento e distribuição de drogarias e farmácias de
um município de grande porte
Tomou-se Salvador, um município de grande porte, como caso
exemplificativo para uma análise da distribuição das drogarias e farmácias em determinado território. A capital do estado da Bahia ocupa
a quarta posição no país em população entre as cidades. Salvador
absorve parcela significativa das pessoas que migram do interior do
estado, o que produz contrastes nas formas de ocupação territorial.
Sua extensão territorial é de 693,453 km2 (IBGE, 2021), com uma população estimada em torno de 2.900.319 habitantes (IBGE, 2021),
aproximadamente 19% da população do estado, e densidade demográfica de 3.859,4 hab/km2 (IBGE, 2010b). Considerando seus doze
distritos sanitários (DS), entre os anos de 2010 e 2015 observou-se
alta densidade populacional nos DS da Liberdade e Itapagipe. Em
2015, o Distrito Sanitário de Brotas também foi classificado como de
alta densidade, enquanto os DS do Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras
e Itapuã foram considerados de baixa densidade (SALVADOR, 2018).
No estado da Bahia, segundo dados de 2019, cedidos pelo
Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA), a quantidade
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de farmácias/drogarias é de 4.598, das quais 890 (19,35%) estão
na capital baiana, distribuindo-se entre seus doze distritos sanitários.
O CRF-BA classifica as farmácias em dois grandes grupos: farmácias
de rede e farmácias independentes. A territorialização das farmácias
e drogarias por distrito sanitário foi realizada a partir das informações do CRF-BA, assegurando-se a confidencialidade das informações, com processo aprovado pelo CEP sob número 3.307.398.
As farmácias e drogarias de rede em Salvador totalizam 557 e
constituem 62,58% do total de farmácias instaladas na capital; já as
independentes somam 333 estabelecimentos e representam 37,42%
do total de farmácias. As farmácias/drogarias estão distribuídas nos
doze distritos sanitários (BAHIA, 2019), conforme a Tabela 1.
TABELA 1 — DISTRIBUIÇÃO DAS FARMÁCIAS/DROGARIAS POR DISTRITO SANITÁRIO
SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO ADOTADA PELO CRF, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR (BA)
População

Farmácias/
Drogarias

Farmácias Rede

Farmácias Independentes

Centro Histórico

85.519

66

53 (80,30%)

13 (19,70%)

Itapagipe

162.780

86

39 (45,84%)

47 (54,16%)

São Caetano/Valéria

291.597

55

25 (45,45%)

30 (54,55%)

Liberdade

183.235

41

25 (60,97%)

16 (39,03%)

Brotas

203.297

62

48 (77,41%)

14 (22,59%)

Barra/Rio Vermelho

359.826

186

147 (79,03%)

39 (20,07%)

Boca do Rio

100.487

38

29 (76,31%)

09 (23,69%)

Itapuã

264.267

88

57 (64,77%)

31 (35,23%)

Cabula/Beiru

373.236

101

48 (47,52%)

53 (52,48%)

Pau da Lima

233.274

55

29 (52,72%)

26 (47,28%)

Subúrbio Ferroviário

284.995

64

30 (46,87%)

34 (43,13%)

Cajazeiras

133.143

48

27 (56,25%)

21 (43,75%)

Distrito Sanitário

Fonte: Sistema de Informação Municipal de Salvador (SALVADOR, 2019a).
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Observa-se que as farmácias e drogarias de rede são maioria em oito distritos sanitários, enquanto as independentes predominam em apenas quatro distritos. O desenvolvimento social e
econômico dessas regiões pode contribuir para uma maior concentração desses estabelecimentos. Essa concentração aumenta a
competitividade do segmento, influenciando o acesso aos medicamentos pela população.
A Figura 1 revela como as farmácias e drogarias de Salvador
estão distribuídas nos doze distritos sanitários. É possível observar
maior concentração nos distritos localizados mais ao sul da cidade,
por exemplo: Barra/Rio Vermelho e Centro Histórico, enquanto há
menor densidade de estabelecimentos farmacêuticos mais ao norte.
FIGURA 1 — MAPEAMENTO DAS FARMÁCIAS/DROGARIAS POR DISTRITO SANITÁRIO NA
CIDADE DE SALVADOR (BA)

Fonte: Elaborado com o suporte do Google Maps.

A distribuição adequada das farmácias e drogarias é fundamental para a cobertura de atendimento à população. Esses estabelecimentos podem proporcionar diversos serviços farmacêuticos,
entre os quais os de atenção farmacêutica. Contudo, tais serviços
ainda são incipientes nas farmácias e drogarias comerciais, que
não se caracterizam como estabelecimentos de saúde. É importante
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ressaltar que a atenção farmacêutica no Brasil vem ganhando importância nos últimos anos. A participação do farmacêutico no tratamento farmacoterapêutico é essencial para alcançar os resultados
esperados e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida do paciente
(SOUZA; SOARES, 2018).
O trabalho de mapear e zonear farmácias e drogarias permite
examinar a distribuição desses estabelecimentos nos distritos sanitários do território de Salvador e aferir se ocorre o cumprimento
do disposto no artigo 92 da Lei Municipal nº 5.504, de 1999, que
determina a distância mínima de 500 metros entre uma farmácia ou
drogaria e outra (SALVADOR, 1999). Examinando a Figura 1, observa-se uma distribuição irregular com grandes concentrações de
estabelecimentos farmacêuticos em determinados bairros.
Na Figura 2, verifica-se a alta concentração de farmácias e drogarias em uma rua de um bairro da cidade de Salvador. Em uma distância
de 960 metros existem 16 estabelecimentos farmacêuticos, em descumprimento da Lei Municipal. No bairro Pituba, há um número expressivo
de cinquenta farmácias e drogarias, o que chega a ser maior que o
encontrado em alguns distritos sanitários como um todo (Tabela 2).
FIGURA 2 — MAPEAMENTO DAS FARMÁCIAS/DROGARIAS EM UMA RUA DO BAIRRO DA PITUBA

Fonte: Elaborado com o suporte do Google Maps.
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TABELA 2 — NÚMERO DE FARMÁCIAS/DROGARIAS NO BAIRRO DA PITUBA E EM ALGUNS
DISTRITOS SANITÁRIOS DE SALVADOR (BA)
Bairro/Distrito Sanitário

Número de farmácias/drogarias

Pituba

50

DS Liberdade

41

DS Cajazeiras

48

DS Boca do Rio

38

Total

177

Fonte: Google Maps.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendável que uma farmácia atenda a 10 mil habitantes em uma
determinada região1; entretanto, é possível notar que esse número,
na cidade de Salvador, já foi ultrapassado. De acordo com o último
censo do IBGE, no ano de 2021, Salvador possuía 2.900.319 habitantes em sua capital, enquanto a quantidade de farmácias/drogarias em 2018 era de 890 unidades, segundo dados do CRF-BA. Esse
número de farmácias atenderia a uma população de 8.900.000
pessoas, de acordo com as orientações da OMS (ARAGÃO, 2019).
Observa-se, empiricamente, que a instalação de um estabelecimento farmacêutico varejista em uma rua da cidade é imediatamente seguida por unidades de outras redes. A quantidade
de farmácias e drogarias na cidade de Salvador chega a ser três
vezes maior que o indicado pela OMS. O bairro da Pituba, que
tem cinquenta estabelecimentos farmacêuticos, possui sete vezes a
quantidade de farmácias ou drogarias recomendada. As consequências dessa situação podem ser positivas ou negativas: as positivas
relacionam-se à maior oferta de produtos para a população e,
1 A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1993, definiu a atenção farmacêutica como
uma prática profissional na qual o paciente é o maior beneficiário; é o compêndio de
atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e destrezas do farmacêutico na prestação da farmacoterapia
com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e qualidade de vida
do paciente (MEROLA; EL-KHATIB; GRANJEIRO, 2005).
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consequentemente, uma maior concorrência, o que, em tese, poderá impactar diretamente nos preços dos medicamentos. Dessa
forma, possibilitaria à população o acesso a medicamentos mais
baratos, de acordo com uma perspectiva da relação dos preços
numa razão de oferta e demanda.
Consequências negativas poderiam ocorrer com a redução da
competitividade no setor, quando consideradas as empresas de pequeno e médio porte, cujos empresários acabam alijados do mercado face à concorrência praticada pelas grandes redes que detêm
poder econômico e de negociação superiores. Considerando esse
aspecto, as empresas de menor porte ficam condicionadas a migrar
para regiões onde a população tem menor renda média por domicilio ou a fecharem as portas. Teoricamente, essas são regiões menos
lucrativas, por exemplo, bairros localizados no Distrito Sanitário do
Subúrbio Ferroviário.
Segundo a OMS, o acesso aos medicamentos representa um
avanço no direito à saúde, porém apenas dois terços da população
no mundo possuem essa condição de forma regular. A obtenção dos
medicamentos está restrita a 15% da população que vive em países
desenvolvidos e que consome mais de 90% da produção mundial de
produtos farmacêuticos, o que caracteriza a utilização de forma desigual desses produtos, fundamentais para a existência humana nos
moldes da sociedade moderna (DRUMMOND; SIMÕES; ANDRADE, 2018). O acesso aos medicamentos é influenciado diretamente
pelo poder aquisitivo das famílias já que o impacto econômico que
essa tecnologia pode causar na renda familiar pode implicar em
restrição do seu consumo.
O Gráfico 1 apresenta dados da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), sobre o rendimento
médio dos responsáveis por domicílios por bairros/regiões de Salvador (SALVADOR, 2016). A CONDER organiza as regiões por bairros
e não por distritos sanitários; mesmo assim, é possível correlacionar
os dados desse estudo.
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GRÁFICO 1 — RENDIMENTO MÉDIO DOS RESPONSÁVEIS POR DOMICÍLIOS NAS REGIÕES
DE SALVADOR (BA)

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SALVADOR, 2016).

De acordo com os dados da CONDER (SALVADOR, 2016), as
regiões de Salvador com os maiores rendimentos médios dos responsáveis por domicílios são Barra/Pituba e Itapuã/Ipitanga. Essas
regiões integram os territórios do Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho e Distrito Sanitário de Itapuã, respectivamente. O Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho possui 186 estabelecimentos farmacêuticos
e o Distrito Sanitário de Itapuã, 88, ficando atrás apenas do Distrito
Cabula/Beiru, que possui 101 farmácias/drogarias.
A realidade de Salvador pode ser uma das justificativas para
a concentração de farmácias nas respectivas regiões. O maior poder de compra da população em determinados espaços geográficos
pode gerar interesse de investidores no comércio farmacêutico que
criam maiores expectativas em retorno financeiro mais rápido em
empreendimentos dessa natureza.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração nos distritos sanitários Barra/Rio Vermelho e Itapuã é que a concentração
de farmácias e drogarias é majoritariamente de grandes redes. No
Distrito Cabula/Beiru, a renda por domicílio não é elevada, porém
existe uma grande quantidade de estabelecimentos farmacêuticos
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que, em sua maioria, é classificada como independente. Uma das
razões que podem explicar esse fenômeno é que esse distrito é o
mais populoso.
Cabe mencionar que o crescimento da automedicação também influencia o mercado farmacêutico e tem reflexos na saúde dos
consumidores que, muitas vezes, têm seu estado de saúde agravado
pelo uso de medicamentos. O lançamento de novos medicamentos,
a publicidade agressiva e a simbologia de saúde que o medicamento possui são fatores relevantes que contribuem com essa prática
(LOYOLA FILHO et al., 2005).
Outro fator que pode ser determinante para que exista uma
densidade maior de farmácias e drogarias em determinadas regiões
é a faixa etária da população que ali reside. Essa variável possui
relação direta com doenças e comorbidades, a exemplo de hipertensão, diabetes e dislipidemias. A população em países em desenvolvimento vem envelhecendo de forma significativa: estimativas
apontam que o Brasil, em 2025, terá cerca de 32 milhões de pessoas idosas (LOYOLA FILHO et al., 2005). A prevalência de doenças
crônicas nessa população é maior, e, em geral, é necessário realizar
tratamento com medicamentos de uso contínuo.
O Gráfico 2 mostra os dez bairros na cidade de Salvador com
o maior quantitativo de pessoas na faixa etária de 70-79 anos (SALVADOR, 2019b). O bairro com a maior população nessa faixa etária é a Pituba, que faz parte do Distrito Barra/Rio Vermelho, no qual
79,03% dos estabelecimentos farmacêuticos são classificados como
farmácias de rede. O bairro de Brotas é o segundo em número de
idosos, lá o percentual de farmácia e drogarias de rede é 77,41%.
Esses resultados sugerem que existe preferência das grandes redes
farmacêuticas por locais onde há um grande número de pessoas
idosas.
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GRÁFICO 2 — DEZ BAIRROS DE SALVADOR (BA) COM AS MAIORES POPULAÇÕES COM
IDADE ENTRE 70 E 79 ANOS

Fonte: Sistema de Informação Municipal de Salvador (SALVADOR, 2019b).

A partir do caso analisado...
... foi possível identificar um conjunto de condições e características do território que podem interferir na distribuição dos estabelecimentos farmacêuticos varejistas, assim como a insuficiente
regulação, pois farmácias e drogarias não podem ser consideradas
estabelecimentos comerciais comuns; essa é a razão de serem submetidas à regulação e vigilância sanitária, que, em Salvador, bem
como em outras municipalidades, inclui legislação sobre o zoneamento que, no entanto, não é obedecida.
Observa-se, também, a competição nesse segmento do setor
farmacêutico, com o deslocamento das chamadas farmácias/drogarias independentes pelas redes do comércio varejista, cujas unidades
vão se instalando uma após outra em certas regiões do território
do município que se apresentam com características atrativas, tais
como rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios e percentual da população mais velha.
Resta aprofundar estudos e discussões sobre os efeitos desses
arranjos comerciais nas condições de saúde da população, em face
das características do uso de medicamentos, que possui benefícios,
mas também porta riscos, razão pela qual requer o uso racional
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e o acompanhamento farmacoterapêutico dos usuários, que, sem
dúvida, dificilmente ocorre nos estabelecimentos comerciais. Essas
questões adquirem maior relevância no contexto atual de desmonte
das políticas públicas de saúde que pode afetar, seguramente, a
política de assistência farmacêutica comprometendo a integralidade
da atenção à saúde da maior parte da população brasileira.
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Livro disponibilizado no site da Editora UFPR em novembro de 2022.

O sangue e os medicamentos constituem dois temas complexos, que têm
mobilizado opiniões e motivado debates e reflexões no campo da saúde.
O livro Gestão e vigilância do sangue e de medicamentos vem contribuir
significativamente para essas discussões, pois reúne a produção de um
grupo de pesquisadores, docentes e alunos de graduação e pós-graduação,
que integra o Eixo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Medicamentos,
Sangue, Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária do Observatório
de Análise Política em Saúde, vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva
da Universidade Federal da Bahia (OAPS/ISC/UFBA). Ao longo de sete
capítulos, este livro explora as diferentes facetas que envolvem as temáticas
abordadas, tratando sobre políticas públicas, processos de gestão e de
trabalho, regulação e vigilância relacionados ao sangue e aos medicamentos.
Temas, enfim, que serão de interesse de estudantes, docentes, profissionais
e gestores, além de oferecer orientação a processos decisórios que envolvam
o fortalecimento do sistema de saúde público e universal brasileiro, o SUS.
Mais do que uma tentativa de esgotar o tema, esta publicação é um convite
a todos(as) os(as) interessados(as) em conhecer, discutir e refletir sobre
questões relacionadas ao sangue e aos medicamentos, a fim de promover
novas práticas de gestão e vigilância.

